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Bioética em pauta

Esta edição da revista Aptare 
inaugura a coluna “Bioética em 
pauta”, uma parceria com o 

Centro de Bioética do Serviço de Ge-
riatria do Hospital das Clínicas da Fa-
culdade de Medicina da Universida-
de de São Paulo (HCFMUSP). É uma 
colaboração que há muito vinha sen-
do ensaiada, mas que só agora encon-
trou as condições ideais para se tor-
nar realidade.

A bioética é uma área de estudo 
que precisa fazer parte das discussões 
acerca do envelhecimento. Graças a 
uma medicina cada vez mais avança-
da, viver até os 100 anos já não é mais 
novidade. No entanto essa longevida-
de traz, para o indivíduo e para a so-
ciedade, novos desafios, que me recem 
uma profunda reflexão. A bio  ética 
acrescenta variáveis no que antes pa-
recia uma equação simples. Hoje a 
excelência técnica não basta; é neces-
sário que ela aconteça num contexto 
de autonomia, dignidade, conheci-
mento compartilhado e respeito às 
vontades do paciente. Essa aborda-
gem ampla é o que de melhor temos 
para garantir que a população idosa 
vivenciará es sa etapa da vida com 
qualidade e visibilidade.

É esse debate que queremos fo-
mentar a partir deste número da revis-
ta. Optamos por iniciar a série com um 
material de cunho teórico, de autoria 
de Naira Hojaij, médica assistente do 
Serviço de Geriatria do HCFMUSP, e 
de Reinaldo Ayer, coordenador do 
Grupo de Pesquisa em Bioética, Direi-
to e Medicina da FMUSP. O artigo, in-
titulado “Bioética e o envelhecimento 
na sociedade contemporânea”, estabe-
lece que “A bioética, como ciência e 
como prática, tem a missão de prote-
ger essa população que naturalmente 
se torna frágil e suscetível a sobrecar-
gas de ordem biológica, psicossocial e 
cultural”. Com isso, pretende-se prepa-
rar o caminho para discussões de caso 
que serão apresentadas nas próximas 
edições da revista.

Há oito anos a Aptare se dedica a 
promover a reflexão sobre as questões 
que permeiam o envelhecimento en-
tre os profissionais de saúde. Procura-
mos trazer em nossas reportagens e 
artigos a evolução dos temas, de mo-
do a manter nosso leitor sempre a par 
do que há de mais novo no universo 
da longevidade e da saúde. E porque 
sabemos que só é possível fazer um 
trabalho de relevância e qualidade 

graças à colaboração de muitos, con-
tamos com a expertise dos profissio-
nais incríveis que compõem nosso 
conselho editorial e de instituições do 
calibre da SBGG-SP.

A primeira edição de 2020 já traz 
uma boa razão para comemorarmos. 
Com o envelhecimento populacional 
ganhando cada vez mais relevância, a 
parceria com o Centro de Bioética do 
Serviço de Geriatria do HCFMUSP, 
sob coordenação dos professores Nai-
ra Hojaij e Reinaldo Ayer, vem em boa 
hora. Como veículo de comunicação, 
vemos como nosso dever contribuir 
para que, através de informações em-
basadas e de qualidade, nossos leito-
res estejam cada vez mais preparados 
para oferecer o cuidado que a popula-
ção idosa precisa e merece. Acredita-
mos que as discussões bioéticas con-
tribuirão de maneira valiosa para isso.

Boa leitura!
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6 COLÓQUIO

Sempre em busca da

Em planejamento há mais de um 
ano, o XXII Congresso Brasilei-
ro de Geriatria e Gerontologia, 

promovido pela Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia (SBGG), 
apresenta uma agenda de inovação e 
debates que fogem dos convencio-
nais. O programa do evento foi elabo-
rado com foco no protagonismo do 
idoso nas diversas dimensões de seu 
cuidado, fugindo das discussões so-
bre o binômio saúde-doença que mar-
cam os congressos científicos. São es-
perados 5 mil participantes de todo o 
Brasil no encontro, que acontecerá en-
tre os dias 2 e 4 de abril no Expo Cen-
ter Norte, em São Paulo.

Para além das atualizações cientí-
ficas, o congresso chega com uma no-
vidade: o evento paralelo Expo60 
SBGG, que promete abrir a porta do 
mundo da geriatria e da gerontologia 
para os profissionais de saúde que 
não são, necessariamente, especialis-

tas e frequentadores dos congressos 
da área. “A Expo é pensada para o pro-
fissional que não tem título de espe-
cialista mas que atende muitos pa-
cientes idosos em sua clínica”, explica 
o geriatra Carlos André Uehara, presi-
dente da SBGG no biênio 2018-2020. 
Serão oferecidas palestras e ativida-
des para que esses profissionais pos-
sam adquirir mais conhecimento para 
o trabalho com idosos. Mas não ape-
nas isso. “A Expo também receberá o 
público leigo com atividades diver-
sas”, conta o médico.

Na entrevista a seguir, Uehara fala 
sobre essas e outras novidades do 
XXII CBGG e faz um balanço sobre 
sua gestão, que termina ao fim do 
congresso. 

Aptare – Qual a principal temática do 
XXII Congresso Brasileiro de Geriatria 
e Gerontologia? 

Carlos Uehara – O tema central, 
“Qualidade assistencial e escolhas 

sensatas: o idoso no centro do cui-
dado”, dará o tom dos três dias. O 
congresso, claro, trará atualizações 
científicas para que os médicos ge-
riatras e os profissionais da geron-
tologia possam prover a melhor te-
rapêutica ao paciente idoso. Mas, 
além de cobrir o que há de mais 
avançado e cientificamente com-
provado, também queremos ir além 
do olhar tecnicista e colocar o idoso 
como protagonista de seu cuidado. 
Queremos priorizar a visão de que 
o idoso deve ser respeitado quanto 
a suas vontades, necessidades e ex-
pectativas em relação a seu trata-
mento, tirando da mão da equipe 
de saúde a exclusividade de decidir 
o que será feito. Ou seja, a atualiza-
ção científica é essencial para que 
os profissionais possam tomar deci-
sões baseadas em evidências, de 
acordo com o cuidado que a saúde 
moderna prega. É pré-requisito, no 

Por Renata Costa

CARLOS ANDRÉ UEHARA Geriatra e presidente da SBGG 2018-2020.
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entanto, respeitar as escolhas de 
vida do idoso, colocando-o em um 
papel ativo. 
A expressão “escolhas sensatas” foi 
aplicada dando abertura a um movi-
mento importante que há no mun-
do hoje, o Choosing Wisely. O que 
queremos dizer com isso é que nós, 
profissionais da saúde, às vezes  
realizamos cuidados em excesso, 
achan do que tudo é doença. Temos 
de ser mais ponderados e criterio-
sos, reconhecendo que nem tudo 
precisa de remédio e diagnóstico. 
Temos de considerar que o cuidado 
ao idoso é heterogêneo e, por isso, 
olhar o paciente de maneira mais 
individualizada. 

Aptare – Quais os desafios de 
organizar um evento desse tipo?

Uehara – Nosso desafio é abordar 
os principais temas em geriatria e 
gerontologia, mas também trazer 
palestrantes nacionais e internacio-
nais que possam realmente acres-
centar algo novo para os profissio-
nais da área. Há uma crítica feita a 
congressos anteriores de que os te-
mas eram centrados em quem trata 
de idosos mas não é especialista. 
Acredito que atrair os não especia-
listas que tratam de idosos é neces-
sário, pois faz parte da nossa missão 
formar essas pessoas, mas realmen-
te precisamos trazer o que há de 
mais novo para nossos associados. E 
hoje temos condições de atender 
nosso público, oferecendo atualiza-
ção para quem já é da área. 
Um destaque é a presença do médi-
co italiano Marco Bobbio, autor dos 
livros O Doente Imaginado (2014) e 
Medicina Demais (2019). Ele é da 

Slow Medicine Association da Itália 
e um grande crítico da medicina su-
permedicalizada, que dá remédio 
para tudo. Sem dúvida teremos uma 
discussão muito interessante com 
esse grande profissional. Também 
contaremos com a presença de José 
Luis Dinamarca Montecinos, do 
Chile, que é ortogeriatra e falará so-
bre a questão dos cuidados ortopé-
dicos com conhecimento em geria-
tria, já que fraturas são um proble-
ma muito comum entre os idosos. 
Esse é um exemplo dentro da abor-
dagem da geriatria com outras espe-
cialidades, como a oncogeriatria e a 
importância de o oncogeriatra atuar 
com o oncologista clínico e a equipe 
de cuidados paliativos. Ele poderá 
dizer quando um tratamento onco-
lógico é iatrogênico ou, ao contrário, 
defender junto ao oncologista clíni-
co que, apesar de o paciente ser ido-
so, ele se beneficiaria, sim, do trata-
mento oncológico. 

Aptare – Há alguma surpresa que 
possa nos adiantar? 

Uehara – A palestra de abertura será 
proferida pela rainha Silvia, da Sué-
cia. Ela tem uma organização sem 
fins lucrativos, a Stiftelsen Silvia-
hemmet, com programas voltados 
para melhorar a qualidade de vida 
de pessoas com demência e seus fa-
miliares, com treinamento de enfer-
meiras e médicos, hospital-dia e ou-
tros trabalhos. Esse deve ser o tema 
de sua fala.

Aptare – Por que uma Expo60 junto 
ao congresso e para quem ela foi 
pensada?

Uehara –  Ela será uma feira sobre 

envelhecimento. Queremos discutir 
o envelhecimento para além da saú-
de e da doença, que é o foco que ele 
tem recebido. O envelhecimento po-
pulacional é um impacto grande em 
toda a sociedade, por isso precisa-
mos pensar em serviços tanto para 
idosos com problemas de saúde 
como para os independentes e sau-
dáveis. Vamos discutir também 
qual velhice é essa de hoje – é a 
mesma da década de 1990? Certa-
mente há muitas diferenças, e tudo 
isso tem impacto na nossa socieda-
de. É um evento paralelo e gratuito.

Aptare – Seria uma aproximação da 
SBGG, como entidade científica, do 
público leigo? 

Uehara – Em partes, porque o públi-
co principal da Expo são os profis-
sionais que, apesar de não serem es-
pecialistas em gerontologia e geria-
tria, têm muitos pacientes idosos. 
Para eles oferecemos muitas pales-
tras sobre envelhecimento, impac-
tos e reflexos na sociedade. E há 
também o público leigo, que quer se 
informar sobre o tema. Precisamos 
nos posicionar como entidade cien-
tífica e divulgar ciência. Se não fi-
zermos isso, pessoas sem conheci-
mento o farão.

Aptare – Que legado o senhor 
gostaria de deixar com o XXII CBGG? 

Uehara – Para além da atualização 
científica, gostaríamos que o con-
gresso deixasse claro que o enve-
lhecimento populacional não de ve 
ser visto como um ônus para a so-
ciedade, mas como oportunidade 
de desenvolver novos negócios em 
diversas áreas, entre elas turismo e  
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cultura, e promover qualidade de 
vida para essa população. Daí a nos-
sa apro ximação com o público leigo 
– só isso já será de grande impor-
tância. 

Aptare – O congresso marca o fim de 
sua gestão à frente da SBGG. Quais 
desafios a geriatria e a gerontologia 
ainda enfrentam no Brasil?

Uehara – O principal deles é a ne-
cessidade de transição do modelo 
de cuidados que temos hoje, muito 
baseado na resolução de problemas 
agudos. Essa mentalidade é total-
mente voltada a uma população jo-
vem, que fica doente e se cura. Já um 

país com população envelhecida 
precisa pensar nos agravos crônicos, 
para os quais não há cura, apenas 
controle, e que demandam acompa-
nhamento em longo prazo. Precisa-
mos evoluir para outros equipamen-
tos de saúde para atender a popula-
ção que está envelhecendo, como os 
de atendimento domiciliar e hospi-
tais de transição para reabilitação. 
Para além do tratamento, necessita-
mos de mais centros-dia, ILPIs e 
modelos alternativos de moradia, 
como cohousing e repúblicas.  
Já especificamente sobre a minha 
gestão, vejo como um momento de 
celebrar as conquistas que obtive-

mos, como a aproximação com anti-
gos associados que haviam se afas-
tado e a chegada de novos profissio-
nais, e também com os órgãos pú-
blicos para discussão e construção 
de políticas públicas na área do en-
velhecimento. Há muito ainda a ser 
feito. O lema da nossa gestão é 
construir pontes, e acredito que 
conseguimos cumprir isso, com os 
entes sobre os quais já falei e com 
outras entidades da área de saúde, 
pensando sempre em defender os 
profissionais e formar outros. Em 
2021, a SBGG completará 60 anos – 
e é momento de pensar nos próxi-
mos 60.  A
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10 QUEM FAZ:: profissionais que fazem a diferença no envelhecimento

 THAIS BENTO LIMA

Gerontóloga pela Universidade de 
São Paulo (USP); mestrado em ciên-

cias pelo Programa de Neurologia da 
FMUSP; doutora em neurologia pela 

USP; presidente da Associação Brasileira 
de Gerontologia nas gestões 2011-2013 e 

2013-2015; docente do curso de graduação em 
gerontologia da USP; coordenadora do curso de pós-graduação 
em gerontologia da Faculdade Paulista de Serviço Social. 

Sempre me interessei pela área da saúde e pela interdisci-
plinaridade, com o contato direto com pessoas. No ano 

em que prestei vestibular, pesquisei sobre o curso de geron-
tologia e, mesmo sendo recém-implantado, me encantei 
com as atribuições propostas ao profissional, além de ter in-
teresse em estudar as temáticas do processo de envelheci-
mento humano e do atendimento especializado ao idoso.

A primeira oportunidade de trabalho que tive na área foi 
em 2010, para atuar como coordenadora técnica de uma pes-
quisa de grande porte, cujo objetivo era avaliar 600 idosos 
saudáveis frequentadores da Universidade Aberta à Terceira 
Idade, da EACH-USP. Tratava-se de um estudo sobre bem-es-
tar e benefícios de um programa de educação permanente na 
vida de idosos ativos, financiado pelo Instituto INEP, do go-
verno federal. Minha função era treinar a equipe de graduan-
dos responsáveis pelas avaliações multidimensionais dos ido-
sos, pela correção dos protocolos de avaliação e digitação de 

 EGÍDIO DÓREA

Professor da Faculdade de Medicina Unicid; professor da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Caetano do Sul; coordenador da USP Aberta à Terceira Idade; diretor de 

Desenvolvimento Institucional do ILC-Brazil; membro da Comissão de Direitos Humanos da USP.

Minha trajetória no envelheci-
mento começou em 2007. Fazia 

um curso em Vancouver, no Canadá, e deparei-
-me com uma campanha de conscientização sobre que-
das em todo o hospital. Naquele mesmo ano, num pas-
seio no Parque do Retiro, em Madri, vi uma praça de 
exercícios físicos para idosos. 

Aquilo me inspirou e retornei ao Brasil com a ideia de 
fazer uma praça de prevenção de quedas para idosos. 
Apresentei o projeto a Mônica Serra, então primeira-da-
ma do estado de São Paulo, e a primeira delas foi inau-
gurada em 2008, no Dia do Idoso. A implantação dessas 
praças acabou se tornando um projeto de lei do gover-
no. Nessa mesma época, criamos um grupo de preven-
ção de quedas no Hospital Universitário (HU) da USP. 

Em 2010 conheci o programa Hospital Amigo do Ido-
so, através do professor Alexandre Kalache. Em 2013, 
depois de muito trabalho, o  HU recebeu o primeiro selo 
do programa. Em 2015 criamos o programa USP Rumo 

ao Envelhecimento Ativo, que acompanha mais de 900 
funcionários da universidade.

Em 2016 fui convidado pela professora Ecléa Bosi 
para coordenar o programa USP Aberta à Terceira Idade, 
que existe desde 1994 e oferece 4,3 mil vagas por se-
mestre em mais de mil cursos. Para expandir o conheci-
mento, vamos firmando parcerias. Uma colaboração 
com o Centro Universitário Maria Antônia, por exemplo, 
possibilitou a exposição fotográfica O Olhar do 60+,  
que contou com mais de 100 inscritos, dos quais 30 fo-
ram selecionados.

Em 2017 a OMS divulgou os resultados da sua pes-
quisa sobre ageísmo, com dados estarrecedores. Para 
ajudar no combate ao preconceito, lançamos em outu-
bro de 2019 a Campanha Orgulho Prateado, uma parce-
ria entre várias instituições. A ideia é repeti-la nesse ano, 
com maior adesão e o mesmo objetivo: a construção de 
uma sociedade mais diversa e igualitária, com oportuni-
dades para todos.

Im
ag

en
s:

 d
iv

ul
ga

çã
o

p10-11 quem faz.indd   1p10-11 quem faz.indd   1 04/03/20   09:5904/03/20   09:59



Aptare 
fev | mar | abr 2020

11

 JANE BARRETO

Pedagoga, psicopedagoga, arte-educadora e arteterapeuta. Mestre em reabilitação 
e inclusão social. Idealizadora do projeto Criativa Idade, que ela coordena desde 2016.

Iniciei minha trajetória de traba-
lho com o público 60+ nas ofici-

nas do programa de mestrado, há oito 
anos. Encontrei-me no universo sênior através dos ca-
minhos da arteterapia, que confirmou ser eficiente 
como ferramenta na qualidade de vida e inclusão social 
para reabilitação do idoso nas questões de saúde.

O piloto do Criativa Idade nasceu em 2016, nos espa-
ços da Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM). Com o apoio da diretoria acadêmica e do Cen-
tro de Desenvolvimento Socioambiental (CEDS), já esta-
mos na sétima turma, cada uma com 35 pessoas, que 
participam gratuitamente.

Hoje, através de projetos como o Criativa Idade, po-
tencializamos as competências e as habilidades de pes-
soas. Construímos uma teia de relacionamentos a partir 
do reconhecimento de talentosos participantes 60+, em 
conjunto com jovens estudantes nos cursos regulares. 
Após o acolhimento nas dependências da escola, dá-se a 
convivência com as diferenças. As pessoas logo se sen-

tem pertencentes e passam a se conectar, desenvolven-
do ideias inovadoras, o que permite reinvenção e desco-
berta de propósitos de vida.

Através de oficinas, vivências, aulas dialógicas, práti-
cas e conceituais, baseadas em metodologias ativas e do 
protagonismo, os criativos participam de propostas em 
espaços como estúdios de TV, fotografia e rádio, salas in-
teligentes, auditórios e quadra esportiva. As atividades 
contam com a participação de professores da ESPM, que 
contribuem com conteúdos relevantes, como história da 
propaganda, neuroplasticidade cerebral, ludicidade, tea-
tro, entre outros. 

O final das atividades é marcado por uma ação social 
envolvendo uma ONG que atua com crianças. No encer-
ramento do curso é organizada uma exposição digital, 
que revela os registros em vídeo e fotografia coletados e 
editados por estudantes de diversos cursos. Os partici-
pantes recebem um certificado e partem para suas redes 
de relacionamento, multiplicando suas experiências e 
ressignificando vidas.

dados, além de orientá-los nos agendamentos das entrevis-
tas, nas devolutivas e nas análises de alguns dados pontuais. 
Desse trabalho surgiram várias iniciações científicas, traba-
lhos de conclusão de curso e mestrados. Foi uma experiência 
muito importante estar na coordenação desse estudo.

Hoje concentro minha vida profissional entre academia e  
prática clínica, com atendimentos em consultório, em domi-
cílio e com grupos de idosos de associações de aposentados.

Do ponto de vista de voluntariado, atuo como conselhei-
ra executiva da Associação Brasileira de Gerontologia (ABG) 
na atual gestão, tendo ocupado sua presidência por dois 
mandatos consecutivos. A entidade foi fundada em 2009 por 
ex-estudantes do Curso de Graduação em Gerontologia da 
Universidade de São Paulo (USP). É uma associação de clas-
se, sem fins lucrativos, que representa graduandos e geron-

tólogos, com o objetivo de defender os interesses e contri-
buir para a inserção e a promoção desses profissionais em 
ambientes acadêmicos, científicos, culturais e de atuação 
profissional. Entre as conquistas da associação estão a im-
plantação do Dia Municipal do Gerontólogo em São Paulo, 
uma proposta apoiada pelo vereador Gilberto Natalini; a re-
dação do código de ética do profissional gerontólogo; e a re-
dação dos primeiros artigos científicos que documentavam o 
nascimento de uma nova profissão.

Por meio da prática profissional e da atuação na ABG, 
vejo que a gerontologia é muito mais do que uma ciência que 
estuda o processo de envelhecimento em suas dimensões 
biopsicossociais. É profissão, é ciência, e envolve doarse e 
militar por uma sociedade mais justa para um envelhecimen-
to digno a todos os indivíduos. 
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FYI :: novos estudos e pesquisas

QUALIDADE DO SONO E COMPROMETIMENTO  
COGNITIVO EM CHINESES IDOSOS:  
ESTUDO DE COORTE DE GUANGZHOU BIOBANK

As evidências sobre a relação entre qua-
lidade do sono e comprometimento 
cognitivo são limitadas e inconsisten-

tes. O objetivo desse estudo, publicado no periódico Age and 
Ageing de janeiro de 2020, é examinar a associação da quali-
dade do sono com comprometimento da memória e má fun-
ção cognitiva em uma amostra de chineses idosos.

Foram incluídos 15.246 indivíduos com mais de 50 anos 
no Estudo de Coorte de Guangzhou Biobank, que participa-
ram do segundo exame físico de 2008 a 2012. A qualidade do 
sono foi avaliada usando-se o Índice de Qualidade do Sono 
de Pittsburgh (PSQI, na sigla em inglês), e o desempenho 
cognitivo foi avaliado usando-se o Delayed Word Recall Test 
(DWRT) e o Miniexame do Estado Mental (MEEM). A defici-
ência de memória foi definida pelo escore DWRT <4 e a fun-
ção cognitiva ruim pelo escore MEEM <25.

Após o ajuste para possíveis fatores de confusão, a me-
nor eficiência do sono habitual foi associada a um maior  
risco de comprometimento da memória e má função cogni-
tiva com um padrão de dose-resposta (ambos P para ten-
dência <0,001). O odds ratio ajustado (OR, intervalo de con-
fiança de 95%) para função cognitiva deficiente naqueles 
com eficiência de sono de 75-85%, 65-75% e <65%, versus 
≥85%, foi de 1,31 (1,12– 1,53), 1,41 (1,16-1,73) e 1,33 (1,09-
1,63), respectivamente. Não foi encontrada associação do 
escore global do PSQI com comprometimento da memória 
ou má função cognitiva.

Os pesquisadores concluíram que a menor eficiência do 
sono habitual foi associada a um maior risco de comprometi-
mento da memória e pior função cognitiva.

A CARGA E OS BENEFÍCIOS DA PRESTAÇÃO DE 
CUIDADOS: UMA ANÁLISE DE CLASSE LATENTE

A prestação informal de cuidados a 
idosos é uma parte essencial do siste-
ma de cuidados de longa duração dos 

EUA. As experiências dos cuidadores consistem em carga e 
benefícios, mas as abordagens analíticas tradicionais nor-
malmente consideram as dimensões de forma independente 
ou não conseguem representar níveis de carga e benefício e 

pelas combinações que ocorrem simultaneamente. Esse es-
tudo, publicado na revista The Gerontologist de dezembro de 
2019, explora como os benefícios e a carga moldam simulta-
neamente as experiências de prestação de cuidados a idosos 
e os fatores associados aos tipos de experiência.

Os dados do 2015 National Health and Aging Trends Stu-
dy (NHATS) e do National Study of Caregiving (NSOC) foram 
vinculados para obtenção de relatórios de cuidadores e desti-
natários. Classe latente e análise de regressão foram realiza-
das em uma amostra nacionalmente representativa de cui-
dadores informais dos EUA para idosos.

Foram identificados cinco tipos distintos de experiências 
de cuidado e sua prevalência populacional. A carga subjetiva 
e o nível e a combinação de benefícios caracterizam exclusi-
vamente cada grupo. Estressores primários (depressão do 
paciente, diagnóstico médico), avaliação primária (ativida-
des da vida diária, atividades instrumentais da vida diária, as-
sistência em tarefas médicas, horas de assistência) e fatores 
contextuais (idade do cuidador, raça, relação com o paciente, 
saúde mental, cuidados de longa duração) estão associados a 
tipos de experiência.

Os achados destacam a multiplicidade e a ambivalência 
dos cuidadores e identificam grupos que podem se beneficiar 
mais com os serviços de suporte. Nos casos em que não é 
possível reduzir a carga, os programas de assistência podem 
focar na melhora da percepção dos benefícios.

A CALIGRAFIA COMO UM POSSÍVEL MARCADOR DE 
PROGRESSÃO DO COMPROMETIMENTO COGNITIVO 
NA DEMÊNCIA? UM ESTUDO PILOTO

Um número crescente de estudos 
investigou o papel da caligrafia 
na descrição de diferentes está-

gios da evolução da demência. Foi demonstrado que a cali-
grafia permite distinguir entre comprometimento cognitivo 
leve (CCL), fases iniciais da doença de Alzheimer (DA) e seus 
estágios mais avançados. No entanto, até onde se sabe não 
existem estudos rigorosos sobre esse assunto e não há apli-
cação científica da análise da caligrafia na prática clínica. O 
objetivo desse estudo piloto qualitativo, publicado no Jour-
nal of Gerontology and Geriatrics em abril de 2019, é fornecer 
uma descrição das peculiaridades da caligrafia nos diferen-
tes estágios da demência e sugerir que a análise grafológica 
possa ser um suporte clínico no diagnóstico da demência.

Quatro pacientes foram avaliados a cada seis meses com 
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MEEM, o teste do relógio e uma avaliação neurológica com-
pleta. O “sistema grafêmico moretiano” foi então usado 
para analisar a caligrafia.

Os pesquisadores observaram que as alterações na cali-
grafia ao longo do tempo podem refletir variações não ape-
nas no funcionamento cognitivo global em si, mas também 
em diferentes estágios da doença. Investigações adicionais  
e mais metodologicamente rigorosas são necessárias pa  - 
ra explorar a caligrafia como um marcador clínico da evolu-
ção da demência.

FATORES QUE FACILITAM A MORTE EM CASA  
EM PACIENTES IDOSOS SEM CÂNCER QUE  
RECEBEM ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR

O objetivo desse estudo, publicado 
em novembro de 2019 no periódico 
Geriatrics and Gerontology Interna-

tional, foi avaliar os fatores associados às mortes domicilia-
res em pacientes idosos sem câncer que recebem atendi-
mento médico em casa por clínicos gerais.

Foi conduzido um estudo observacional retrospectivo em 
uma clínica de cuidados primários em Tóquio. Os pacientes 
que receberam atendimento médico domiciliar e faleceram 
entre janeiro de 2010 e setembro de 2017 foram incluídos na 
análise. Os dados de 119 pacientes sem câncer com idade ≥ 65 
anos foram coletados entre setembro e dezembro de 2017 
através de registros médicos. Características do paciente, co-
morbidades, comprometimento cognitivo, duração do aten-
dimento médico domiciliar, número de membros da família, 
relacionamento paciente/cuidador principal, uso dos serviços 
de enfermagem em domicílio e preferência do paciente e da 
família pelo local da morte foram obtidos como variáveis   in-
dependentes. O principal resultado foi o local da morte.

Entre os pacientes analisados, 59,7% apresentaram cog-
nição prejudicada e 47,1% expressaram preferência pelo lo-
cal da morte. A congruência paciente-família em relação ao 
local de preferência para a morte foi de 57,1% (coeficiente 
kappa de 0,39). A análise multivariada mostrou que a prefe-
rência da família por morte em casa (odds ratio ajustada 
[aOR] 137,0, IC 95% 13,0-1443,8), comprometimento cogni-
tivo (aOR 4,26, IC 95% 1,12-16,2), morte por doenças não in-
fecciosas (aOR 13,7, IC95% 2,50–74,7) e viver com mais de 
dois membros da família (aOR 4,79, IC95% 1,38–16,7) estive-
ram significativamente associados a mortes em domicílio.

A preferência da família, ao invés da preferência do pa-

ciente, foi um fator facilitador para a morte em casa en tre 
pacientes idosos sem câncer que receberam atendimen - 
to médico domiciliar. Como muitos que recebem atendi-
mento médico em casa apresentam problemas de cognição, 
discussões precoces no final da vida com pacientes e apoio  
à tomada de decisões para os cuidadores devem ser promo-
vidas para que as preferências a respeito do local da mor- 
te sejam atendidas.

CARGA NA SAÚDE, ADEQUAÇÃO DO APOIO  
E SINTOMAS DEPRESSIVOS EM HOMENS  
IDOSOS COM HIV

Os idosos com HIV enfrentam maior 
ônus à saúde do que os não infecta-
dos pelo vírus. Pouco se sabe sobre os 

recursos que podem mediar a influência da carga da saúde 
fisiológica no bem-estar psicológico. Publicado na revista 
The Gerontologist de dezembro de 2019, esse estudo avalia a 
influência de indicadores multifacetados da carga de saúde 
nos sintomas depressivos e analisa os efeitos mediadores da 
adequação do suporte social.

Esse estudo transversal utilizou a modelagem de equa-
ções estruturais com dados de 640 homens mais velhos que 
participaram do estudo Research on Older Adults with HIV 
nos Estados Unidos. A avaliação do peso na saúde incluiu nú-
mero de condições crônicas relacionadas à idade, várias con-
dições crônicas relacionadas ao HIV e autoavaliação da saú-
de. As percepções da adequação do suporte instrumental e 
emocional mediram o suporte como um recurso de enfren-
tamento. O humor deprimido, avaliado pela Escala de De-
pressão de dez itens do Center for Epidemiologic Studies, foi 
o indicador de bem-estar psicológico.

Uma maior incidência de condições relacionadas à idade 
e uma pior autoavaliação da saúde foram significativamente 
associadas a um humor mais deprimido. A autoavaliação da 
saúde e as condições relacionadas ao HIV mostraram um 
efeito indireto significativo no humor deprimido através da 
adequação do suporte emocional.

Cada dimensão da carga de saúde mostrou um caminho 
distinto para o bem-estar psicológico dos homens com HIV, 
que deve ser considerado na priorização dos planos de assis-
tência. Complementando a pesquisa sobre intervenções mé-
dicas para pessoas com HIV, esses resultados sugerem que 
intervenções não farmacológicas podem ser importantes 
para melhorar o seu bem-estar geral.
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Os desafios da

Apesar de cada vez mais necessária, a mudança de um idoso para uma  
moradia assistida ainda envolve a derrubada de uma série de barreiras

Por Luciana Fleury

Uma realidade cada vez mais comum diante da lon
gevidade da população e das mudanças nas estru
turas familiares, a institucionalização de uma pes

soa idosa é um momento extremamente delicado para o 
próprio idoso, para os familiares e, também, para os profis
sionais de saúde envolvidos nessa tomada de decisão. Des
de identificar essa necessidade até o dia da mudança para o 
novo endereço, será preciso percorrer um caminho, que 
passa pelo enfrentamento de barreiras históricas, culturais, 
emocionais, legais, financeiras e estruturais. Uma trajetória 
para a qual os profissionais de saúde que trabalham com 
pessoas acima dos 60 anos devem estar preparados, para 
ajudar pacientes e familiares a vivenciar essa nova reali
dade da melhor forma possível.

O problema é que ainda há muita desinformação por 
parte da classe médica com relação a esses locais de mora
dia. “A geriatria, no Brasil, é uma especialidade nova, come
çou no início da década de 1980. Passamos muito tempo 
buscando aprender o que era a geriatria e a gerontologia, 
muito voltados para a questão ambulatorial e de assistên
cia hospitalar. Chegamos a avançar até na assistência domi
ciliar, no entanto, demoramos para ter um foco tanto de 
aprendizado quanto de formação de profissionais para as 
moradias institucionalizadas”, explica o geriatra João To
niolo Neto, diretor do Residencial Toniolo MemoryCare. 
Ele lembra também que, por muito tempo, a institucionali
zação era algo combatido pelos especialistas. “A teoria, que 
não está incorreta, era que o idoso ficaria melhor em sua 

própria casa. Mas isso fazia sentido em uma época na qual 
as organizações familiares eram diferentes, a expectativa 
de vida era menor e tínhamos um número bem reduzido de 
pacientes com comprometimento físico ou cognitivo”, diz.

A realidade mudou e hoje o tema, antes considerado 
tabu até para fazer parte de congressos médicos, é tratado 
em palestras, estudos e simpósios, sendo possível encontrar 
vários materiais de referência. A plataforma Avante Hel
ping Care (www.helpingcare.avanteead.com.br), por exem
plo, traz uma série de palestras gratuitas online para ajudar 
na formação das equipes que atuam nesses espaços. O ideal 
é sair em busca desse conhecimento, pois, mais dia, menos 
dia, ele será colocado à prova no atendimento a pessoas ido
sas. E, mesmo diante da constatação de que esse é um rumo 
inevitável, é preciso estar pronto para enfrentar resistências.

Um ponto importante é entender um aspecto histórico 
que contribui para a rejeição à ideia da institucionalização 
como uma saída positiva para um idoso que precisa de cui
dados permanentes. “No Brasil, temos uma carga cultural 
de que locais como esses são ‘depósitos’ de pessoas, para 
onde ninguém gostaria de ir”, diz o psicólogo Caio Henri
que Vianna Baptista, coordenador do Serviço de Psicologia 
do Residencial Santa Cruz para Idosos. A razão para isso é 
que o nascimento dessas instituições foi muito conturbado. 
“Os chamados asilos eram o destino de pessoas que tinham 
alguma doença psicológica, mas, uma vez lá, não recebiam 
nenhum tratamento adequado. Também eram enviadas 
pessoas em vulnerabilidade social, como idosos negligen
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ciados ou sem família”, conta Baptista. Sem uma regula
mentação para seu funcionamento, em geral o que se via 
eram espaços mal estruturados, com poucos recursos e con
dições precárias de atendimento, gerando uma coleção de 
denúncias de maustratos. “Isso criou a ideia de um lugar 
de exclusão e abandono, uma imagem que, apesar de não 
ser condizente com a realidade da grande maioria dos lo
cais atualmente, acabou se perpetuando no imaginário das 
pessoas”, explica. Para lutar contra esse estigma, houve in
clusive uma mudança de nomenclatura. Hoje, nomes como 
asilo ou casa de repouso estão saindo de cena.  Esses locais 
passaram a ser denominados ILPIs (Instituições de Longa 
Permanência para Idosos). “Elas vêm com uma nova pro
posta, de oferecer qualidade de vida, atendimento especia
lizado e convivência, passando a ser entendidas como um 
lar”, destaca Baptista.

Em que momento institucionalizar?
Muitas vezes, a família não percebe que é chegada a hora 
da institucionalização e essa tarefa recai para o profissional 
de saúde que acompanha o idoso. Para identificar o mo
mento correto, é preciso uma avaliação permanente de 
quanto a estrutura de apoio provida pela família está, de 
fato, dando conta de todas as demandas. “Depois dos 60 
anos, é comum conviver com algo entre duas e cinco doen
ças associadas ao processo do envelhecimento, males que 
não interferem na qualidade de vida, funcionalidade ou au
tonomia quando acompanhadas e tratadas; os marcos de 
mudança são a perda da independência funcional e o com
prometimento cognitivo. É quando a pessoa passa a preci
sar de ajuda para realizar tarefas simples e rotineiras, como 
se levantar, se alimentar, tomar banho e realizar a higiene 
pessoal, ou quando ela deixa de ser capaz de tomar deci
sões”, diz o geriatra Clineu de Mello Almada Filho, chefe da 
disciplina de geriatria da Escola Paulista de Medicina da 
Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), que esteve à 
frente de uma ILPI por 30 anos. 

“Todos sabemos que o melhor lugar é a casa da gente, o 
nosso cantinho, com a nossa rotina, mas é preciso chamar a 
atenção da família quando ocorre um desequilíbrio entre a 
busca por manter o idoso em sua casa e a qualidade do cui
dar oferecido”, aponta. Na maioria das vezes, o desequilí
brio comentado por Almada surge depois de a família expe
rimentar alternativas no ambiente doméstico, como a 
contratação de cuidadores ou a divisão e/ou o revezamento 
dos cuidados entre os filhos, por exemplo. Soluções que fun
cionam por algum tempo, mas são difíceis de manter no 
longo prazo. Geralmente um familiar, na grande maioria das 
vezes o cônjuge ou a filha, desponta como o cuidador prin
cipal e, com o passar do tempo, adoece ou se esgota emocio
nalmente pelo estresse de uma rotina desgastante. Tentase, 
então, encontrar um cuidador profissional (ou até mais de 
um), e vivenciamse todos os problemas de uma gestão de 
pessoal, como saber contratar, avaliar o desempenho, ter 
quem o substitua no caso de um imprevisto etc. “Mesmo o 
melhor administrador de empresas não consegue lidar com 
um gerenciamento tão complexo, especialmente quando o 
que está em jogo é uma questão afetiva, como o cuidado do 
pai ou da mãe”, afirma Almada. É comum aflorarem situa
ções acumuladas por anos, como a disputa dos filhos pelo 
amor dos pais. Não raro surgem fortes divergências de opi
nião entre os familiares sobre a melhor condução do caso, e 
os problemas de ordem financeira, pelos altos custos envol
vidos, acabam se tornando comuns. “Diante de tudo isso, 
começam a ocorrer falhas nesse cuidar”, alerta. O médico 
conta que já viu tentativas de arranjos em que o pai mudava 
de residência a cada 15 dias, revezandose nas casas dos fi
lhos. “Um idoso com quadro de demência precisa de rotina. 
Essas alterações constantes aumentavam sua confusão men
tal, levando à deterioração de seu quadro clínico”, recorda.

Dessa forma, diante de um paciente com algum grau de 
dependência, é sempre preciso estabelecer uma conversa 
aprofundada com os familiares, entendendo de que manei
ra essa dependência está sendo suprida, para identificar la
cunas. “Não se trata de apontar que a família está falhando, 
mas, sim, que ela, naturalmente, tem limites. É uma fala que 
entra no rol de comunicação de más notícias e precisa ser 
feita com sensibilidade e técnica”, diz o psicólogo Baptista. 
Devese ter atenção ainda para os casos de ausência de vín
culos. “Pode acontecer de a pessoa em questão ter sido um 
péssimo pai ou mãe e o filho não se sentir verdadeiramente 

 Não se trata de apontar que 
a família está falhando, mas, sim, 
que ela, naturalmente, tem limites.  
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inclinado ao cuidado. Nessa situação, é preciso um diálogo 
franco que mostre o risco de negligência ou violência psico
lógica pela falta dessa ligação afetiva, o que leva a uma forte 
recomendação pela institucionalização”, destaca.

Uma questão cultural
Mesmo conseguindo demonstrar para a família que ela es
gotou suas possibilidades de cuidado e que uma ILPI se 
apresenta como a solução mais adequada, o profissional 
deve estar preparado para enfrentar resistência a essa ideia. 
O idoso que ainda mantém sua autonomia cognitiva tem 
de aceitar se mudar para um local onde não terá seus obje
tos pessoais, nem as coisas estarão da maneira como ele 
gosta que fiquem. Na nova residência haverá horários para 
as atividades, como tomar café da manhã, e elas serão em 
grupos, muitas vezes formados por desconhecidos, com 
quem ele terá de conviver. Baptista sugere um período de 
adaptação para que o idoso se acostume com o novo local. 
“O residencial onde atuo funciona como centrodia, para 
possibilitar essa vivência. O idoso passa o dia inteiro co
nosco e, aos poucos, se sente parte da instituição e acaba se 
habituando, tornando mais fácil aceitar morar lá”, diz.

Mas nem mesmo quando o caso é de perda cognitiva a 
situação é mais tranquila. O fato é que nem os mais acolhe
dores espaços, com boa equipe e infraestrutura, vencem, de 
primeira, o pesado fardo cultural carregado pelos latino 
americanos da obrigação filial com os pais. “A sensação é de 
culpa e impotência. Há o pensamento de que ninguém po
derá cuidar tão bem daquele ente querido quanto eles pró
prios e que a institucionalização é uma comprovação da sua 
incapacidade de cumprir com sua responsabilidade en
quanto filhos”, descreve Baptista. Para auxiliar a superar 
esse conflito emocional, a cada nova institucionalização que 
acompanha em seu trabalho no residencial, ele convida os 
familiares a passar por um processo de terapia breve focal.

“Essa noção de que a responsabilidade do cuidar é da 
família é algo muito forte em toda a América Latina. Na Eu
ropa, nos Estados Unidos e no Canadá a criação é mais vol
tada para o mundo, então há o entendimento de que um fi
lho sairá de casa numa determinada idade e não voltará. Por 
isso a pessoa, quando envelhece, procura por cuidados que 
não os providos por familiares”, explica Yeda de Oliveira 
Duarte, professora da Faculdade de Saúde Pública da Uni
versidade de São Paulo e coordenadora do estudo SABE – 

Saúde, BemEstar e Envelhecimento. Nesse contexto, a ins
tituição de longa permanência é entendida com um recurso 
positivo, utilizado a qualquer momento e não apenas como 
última opção. “Uma pessoa idosa pode mudar para lá antes 
mesmo de desenvolver alguma dependência, seja por não 
se sentir mais segura em morar sozinha, seja por querer am
pliar suas oportunidades de convivência”, diz Yeda. Para 
ela, no Brasil as políticas públicas para idosos contribuem 
para consolidar uma visão negativa das ILPIs ao dizerem 
que “a institucionalização deve ser encarada somente como 
último recurso”. “Eu acho isso um erro. Todos os esforços 
deveriam ter como princípio garantir a melhor qualidade 
de vida, independentemente do local onde isso ocorre”, de
fende. “Ainda ouvimos coisas como ‘fulana jogou a mãe 
num asilo’, em uma crítica a essa opção. Precisamos mudar 
essa visão, debater a institucionalização e passar a entender 
a ILPI como uma alternativa de moradia.”

Uma visão das ILPIs
Yeda conhece de perto a realidade das ILPIs no Brasil por ter 
coordenado uma pesquisa nacional sobre esses locais, inti
tulada “Estudo das condições sociodemográficas e epide
miológicas dos idosos residentes em instituições de longa 
permanência para idosos registradas no censo SUAS – Siste
ma Único de Assistência Social”. Uma das constatações é de 
que faltam opções públicas. Em seu trabalho, Yeda cita um 
levantamento realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômi
ca Aplicada (Ipea), cujos dados mostraram que, em 2008, 
das 3.548 ILPIs em atividade no país, apenas 6,6% eram pú
blicas ou mistas; a grande maioria (65,2%) era filantrópica e 
o restante (28,2%) eram instituições privadas. Juntas, elas 
abrigavam cerca de 90 mil pessoas acima dos 60 anos. 

O foco de Yeda foram as ILPIs cadastradas no Ministério 
do Desenvolvimento Social em 2014, um total de 1.373 re
sidenciais, que receberam visitas presenciais de técnicos da 
pesquisa e da própria Yeda. Com relação ao que viu, ela diz 
que há de tudo. “A qualidade do cuidado depende – e não 
deveria ser assim – do gestor. Se o gestor é visivelmente 
bem intencionado e envolvido, a instituição funciona bem. 
Mas visitei locais que eu fecharia na mesma hora”, conta. 

Para ela, a existência de ambientes inadequados ainda é 
uma herança do longo tempo de abandono e esquecimento 
que marcaram – e em muitos casos ainda marcam – esse 
tipo de estabelecimento. Yeda diz que muitos moradores 
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estão nesses locais porque não têm onde viver, e, por pior 
que seja a situação, consideram uma “sorte” ter um teto que 
os acolha. Não há quem cobre melhorias. A invisibilidade 
também contribui para a isso. “É como se a ILPI não fizesse 
parte do território, não importando para aquela comunida
de ao redor”, comenta. A mudança necessária, para ela, é a 
sociedade como um todo entender que ali está uma casa 
coletiva, com uma função importante.

Yeda encontrou ações pontuais interessantes nesse sen
tido. Uma boa prática, por exemplo, é o caso de uma casa 
que realiza, duas vezes por ano, uma grande feijoada, em 
um evento que ficou famoso no município. “É um grande 
dia para a comunidade, que comparece em peso e, além de 
gerar recursos para o local, promove um momento de inte
gração com os idosos, com todos comendo juntos”, descre
ve. Outra ação simples e bastante positiva é a de uma ILPI 
que, valorizando as habilidades dos moradores, estruturou 
pequenas oficinas no espaço do residencial para que eles 
pudessem oferecer pequenos serviços para a comunidade, 
como costura, por exemplo. “É interessante o local ser en
tendido como um espaço produtivo e de troca, que mantém 
um vínculo com a comunidade”.

Para Yeda, a grande transformação virá quando a socie
dade entender que esse é um recurso cada vez mais necessá
rio diante das mudanças demográficas que levam ao enve
lhecimento populacional. As próprias instituições tam bém 
precisam mudar no sentido de proporcionar maior protago
nismo aos moradores, com participação ativa na tomada de 
decisão e menos rigidez na operação. São vários os debates 
necessários para isso, que envolvem questões como ter ani
mais de estimação e receber visitas íntimas, por exemplo. 

Já com relação ao papel do poder público, Yeda ressalta 
que o grande entrave a ser superado é a adoção de uma vi
são política sociossanitária. “As ILPIs nascem dentro da as
sistência social, mas atendem a um público vulnerável do 
ponto de vista de saúde. Só poderão avançar quando hou
ver um alinhamento forte entre essas duas instâncias, uma 
diretriz adotada em quase todos os países desenvolvidos”, 
defende. Segundo Yeda, o município de São Paulo está tes
tando esse modelo e os resultados têm sido positivos. 

Legislação, um capítulo à parte
Estar nesse meio do caminho entre a assistência social e o 
cuidado com a saúde também gera problemas regulatórios. 

“Infelizmente, a regulamentação que rege as ILPIs é muito 
pobre, não sendo bem detalhada, e é muito pautada no aco
lhimento social do idoso, não se ocupando das questões de 
saúde”, diz Nívia Pires, gerente do Residencial Israelita Al
bert Einstein. Ela explica que a legislação direcional para 
ILPIs é a RDC 283, promulgada em 26/09/2005. O docu
mento, regimentado pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), serve de norte para qualquer pessoa que 
tenha o desejo de abrir uma instituição de longa permanên
cia. No entanto, há falhas. “A RDC é muito bem pautada do 
ponto de vista documental e de estrutura física do local, 
mas fala muito pouco dos profissionais que devem traba
lhar na casa”, avalia Nívia.

Como exemplo, o texto diz que o local deve ter um res
ponsável técnico com formação de nível superior com carga 
horária mínima de 20 horas semanais. “Não se especifica, 
porém, qual a formação desse responsável, e sabemos que 
esses locais recebem idosos com um grau de vulnerabilida
de que acaba pedindo mais de 20 horas de dedicação do 
responsável principal”, diz. A questão fica ainda mais sensí
vel quando se considera que essa exigência é válida tanto 
para uma casa pequena quanto para uma de grande porte, 
com várias unidades e maior capacidade de acomodação.

A RDC diz, ainda, que “cabe ao responsável técnico da 
instituição a responsabilidade pelos medicamentos em 
uso pelos idosos, respeitados os regulamentos de vigilân
cia sanitária quanto à guarda e administração”. Ao incluir a 
menção aos regulamentos da Vigilância Sanitária, a reda
ção deveria levar ao entendimento de que se faz necessário 
na equipe um farmacêutico, profissional habilitado para 
fazer a dispensação e o rastreio correto dos medicamentos, 
além de realizar a compatibilização da prescrição junto 
com o médico prescritor. “Mas, como a exigência de um 
farmacêutico não está explícita, fica uma questão de inter
pretação. É possível encontrar casas que contam com esse 
profissional e outras que não”, comenta Nívia, deixando 
clara a necessidade urgente de debates e melhorias na re
gulamentação desses espaços.

Para ela, no entanto, o cenário é positivo. “Cada dia a 
fiscalização está melhor e mais séria. Ao menos nos gran
des centros, o número de casas fantasmas, que funcionam 
sem qualquer tipo de fiscalização, está sendo reduzido, 
com muitos espaços inadequados sendo fechados”, come
mora. Ela destaca que há bons locais, especialmente na 
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oferta privada, com valores acessíveis. “É preciso descons
truir a ideia de que só quem é rico pode contar com um 
bom atendimento. Há casas pequenas, com infraestrutura 
mais simples, porém adequada, que atendem muito bem.”

A dificuldade na escolha
Diante de tantos aspectos e da grande variação no que diz 
respeito à qualidade do serviço ofertado, entender o que é 
uma boa ILPI tornase algo complexo. Como ajuda, Nívia 
recomenda o uso do Roteiro de Inspeção Sanitária em Ins
tituições Geriátricas*, usado pela própria Vigilância Sani
tária nas verificações realizadas em ILPIs. “Qualquer pes
soa pode imprimir o roteiro e leválo no dia em que for 
conhecer a casa que está pesquisando. São questões muito 
importantes e de fácil visão e interpretação”, explica. 

Entre os vários itens estão, por exemplo, verificar se há 
corrimão nas escadas e se o local conta com uma área exter
na descoberta para convivência e desenvolvimento de ativi
dades ao ar livre. “Isso ajuda a família a perceber o quanto 
aquele espaço atende ou não a essas questões básicas, dan
do uma boa referência de comparação entre os locais e aju
dando a excluir das opções aqueles inadequados”, diz Nívia. 

Outra dica é realizar a visita no período da manhã. “É nessa 
hora que tudo acontece dentro da ILPI; é a hora do banho, 
da troca de roupa de cama. Se há organização nesse momen
to, muito provavelmente haverá nos demais”, afirma. 

Yeda acrescenta uma pergunta fundamental a essa lista, 
que é a sensação final após a visita. “Quem está nessa busca 
precisa avaliar se aquele é um ambiente feliz; se os idosos 
parecem bem de estar ali e, principalmente, se ela própria 
gostaria de morar ali”, destaca.

Finalmente, é preciso ter em mente o que a ida para 
uma instituição de longa permanência representa. “Signifi
ca descontruir toda a rotina e a prática da pessoa que passa
rá a morar naquele local, e isso é impactante. Instituição, 
idoso e família precisam ser criativos para desbravar esse 
desafio juntos”, sentencia Nívia. “Questões físicas, como a 
falta de uma mesa ou de um corrimão, podem ser ajusta
das. O que é preciso é a boafé da instituição, que deve sa
ber que está recebendo uma vida que será completamente 
alterada por aquele contrato. Isso é muito mais importante 
do que toda a prerrogativa técnica”, diz.

E, uma vez realizada a escolha, a família não pode esque
cer ou negligenciar a sua parte. Como reforça Nívia, a insti
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tuição é a solução para a otimização do relacionamento fa
miliar, não para sua substituição. Ou seja, a equipe da ILPI 
assume as inúmeras tarefas do dia a dia para proporcionar 
conforto, como atender o pedido de abrir uma janela, bus
car um copo de água, auxiliar no banho, prover alimentação, 
cuidar da medicação. Isso permite ao familiar reservar sua 
atenção e tempo para algo de mais qualidade, que é a rela
ção afetiva. “Esta tem de ser a combinação: a instituição rea
liza as tarefas, a família entrega o afeto”, resume Nívia.

Além disso, devese saber que haverá percalços no cami
nho. Mesmo contando com todo o apoio, a institucionaliza
ção não significa o fim da responsabilidade e da tomada de 

decisões difíceis para a família. “Não é um mar de rosas, é 
um mar bravo. Há desafios para a família e para a institui
ção, que recebe um livro com pelo menos 100 páginas de 
histórias já escritas e irá acompanhar as últimas. É preciso 
oferecer um atendimento que respeite tudo o que foi vivido 
antes”, finaliza Nívia.  A  

*cvs.saude.sp.gov.br

SERVIÇO AJUDA NA ESCOLHA DE UMA ILPI 

Não é incomum profissionais de saúde se verem 
diante de pacientes ou familiares pedindo a indica-
ção de uma instituição de longa permanência de 
confiança. Uma recomendação difícil de ser dada 
diante das inúmeras variáveis implicadas, como lo-
calização conveniente, capacidade financeira da fa-
mília, expectativas quanto a infraestrutura e serviços 
oferecidos etc. Sem falar na necessidade de se man-
ter permanentemente atualizado com relação ao 
surgimento de novos estabelecimentos, algo com-
plexo de se acompanhar. Pois um serviço gratuito 
disponibilizado online pode ser um grande aliado. 

A Trevoo (www.trevoo.com.br) se apresenta com 
uma solução completa para tudo o que está envolvi-
do na escolha de uma ILPI. Quem já passou pela ex-
periência de ter de escolher uma instituição de longa 
permanência como moradia para um familiar sabe 
que essa não é uma tarefa fácil. É preciso investir 
bastante tempo para encontrar residenciais no perí-
metro desejado; entrar em contato para entender o 
que oferecem e saber o valor da mensalidade; fazer 
uma visita presencial bastante atenta em todas as 
pré-selecionadas; para só então pesar os prós e os 
contras encontrados. A Trevoo tem como objetivo 
simplificar tudo isso. Ela oferece uma plataforma di-
gital para que o interessado encontre, facilmente, os 
residenciais com os parâmetros desejados (tipo de 

acomodação, faixa de preço e localização) e tenha 
acesso a dados como endereço, número de leitos e 
fotos. O grande diferencial, no entanto, é a disponi-
bilização de consultores, chamados de assessores 
familiares especializados, treinados para entender 
as necessidades de cada futuro morador e ajudar na 
escolha da melhor opção. “Eles entram em contato 
com o interessado, seja por telefone ou WhatsApp, e 
oferecem essa orientação, que também é gratuita”, 
diz Thiago Pierozzi, CMO da Trevoo. Passada a etapa 
de escolha, toda a parte de contratação e negocia-
ção comercial é de responsabilidade da instituição 
parceira com a família interessada.

Atualmente, a plataforma conta com mais de 70 
ILPIs localizadas nas cidades de São Paulo, Barueri 
(Alphaville), Cotia e Santo André, e a expectativa é 
de franco crescimento. Desde que iniciou, em julho 
de 2019, até agora, a Trevoo já realizou 1,5 mil aten-
dimentos. Quem paga pelo serviço são as institui-
ções parceiras, porém, o residencial que quiser fazer 
parte do rol precisa cumprir alguns requisitos. “As 
casas são avaliadas em quatro frentes: documenta-
ção, equipe, dependências e extras”, explica Pieroz-
zi. Todas recebem a visita de profissionais da Trevoo 
para validar as informações passadas e suas condi-
ções gerais. São analisados alvarás de funciona-
mento, histórico de atuação, composição do time 
de profissionais, manutenção, limpeza e oferta de 
atividades sociais.
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Bioética e o envelhecimento  
na sociedade contemporânea

O mundo está envelhecendo. Estima-se que em 2050 
o número de idosos chegue a 2 bilhões, ou 20% da 
população mundial, segundo documento do Fun-

do de População das Nações Unidas (UNFPA, sigla em in-
glês), agência ligada à Organização das Nações Unidas 
(ONU). Apesar de o aumento de expectativa de vida ser 
“motivo de celebração”, a referida agência alerta para os ris-
cos econômicos do envelhecimento populacional, já que 
um contingente de 80% desses idosos estará nos países em 
desenvolvimento. No Brasil, o relatório do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2018 projeta esti-
mativa de 58,2 milhões (25,5%) de indivíduos com 65 anos 
ou mais de idade em 2060, um significativo aumento em 
relação aos 19,2 milhões (9,2%) em 2018 (IBGE, 2018).

O envelhecimento populacional é resultado da redução 
combinada dos índices de fecundidade e de mortalidade, 
ocorrida principalmente a partir da década de 1970 no Bra-
sil, e cerca de 50 anos antes nos países desenvolvidos. Na 
atualidade, podemos dizer que nosso país ainda atravessa 
o chamado “bônus demográfico”, no qual existe um eleva-
do contingente de pessoas em idade ativa e uma razão de 
dependência relativamente baixa (44% da população bra-
sileira é dependente do grupo considerado economica-

mente produtivo, de 15 a 64 anos). No entanto, a previsão 
para 2060 é que a razão de dependência seja significativa-
mente mais alta (67,2%), trazendo consequências socioeco-
nômicas preocupantes para um país em desenvolvimento e 
economicamente instável (IBGE, 2018). Este, portanto, 
deve ser um momento oportuno para a reflexão de estraté-
gias de planejamento que melhor contemplem esse contin-
gente de idosos no futuro próximo, com a atenção direcio-
nada para a vulnerabilidade inerente a essa população.

Nesse contexto, a bioética, por ser um estudo sistemáti-
co das dimensões morais das ciências da vida e dos cuida-
dos de saúde (conceito mais próximo da visão de André 
Hellegers sobre o conceito amplo inicialmente proposto por 
Van Rensselaer Potter), vai ao encontro do desafio acima 
proposto: desde a discussão e a elaboração dos fundamen-
tos morais e éticos pertinentes ao ser humano que envelhe-
ce até a execução de práticas esclarecedoras e resolutivas 
para conflitos éticos, especialmente aqueles advindos da 
revolução tecnocientífica a que essa população vulnerável 
se encontra exposta.

O envelhecimento humano
A velhice faz parte da vida, mas não é uma realidade bem 
definida. O envelhecer não é um fenômeno linear, mas um 
processo lento e individual, no qual a relação com o tempo 
é vivida de forma diferenciada, segundo maior ou menor 
grau de deterioração orgânica. Assim, as capacidades fun-
cionais de cada indivíduo são afetadas pela idade biológi-
ca, e não cronológica, embora a sociedade fundamente 
suas regras no tempo cronológico. Mas a velhice não é ape-
nas um fenômeno biológico; ela é permeada de acometi-
mentos de ordem psicossocial e ambiental ao longo da 
vida, tornando-a ainda mais heterogênea. Dessa forma, po-

Por Naira Hossepian Salles de Lima Hojaij e Reinaldo Ayer de Oliveira*
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“Ninguém nasce ético. Ética se aprende  
e se aplica durante toda a vida. Com o alongar  
da longevidade, temos cada vez mais tempo  

para exercitá-la. Além dos benefícios que isso trará  
a todos, há um enorme ganho individual. A ética  
é fundamental para o envelhecimento saudável.”

Wilson Jacob Filho
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demos dar ao envelhecimento uma dimensão existencial 
única, em que cada indivíduo experimenta em caráter sin-
gular o seu envelhecer. 

As definições de envelhecimento fisiológico ou senescência 
tentam se aproximar desse conceito de mudanças ao longo 
da vida que diminuem a capacidade do indivíduo de se pro-
teger contra as agressões que possam acometê-lo ao longo 
do tempo. Costa e McCrae (1995) apresentam uma defini-
ção simplista, mas não menos abrangente: “o que acontece 
com um organismo com o passar do tempo”. Já Masoro 
(1995) traz uma definição funcional: “mudanças degenera-
tivas no decorrer do tempo, durante a vida pós-maturacio-
nal, que promovem o aumento da vulnerabilidade ao desa-
fio, diminuindo, portanto, a capacidade de sobreviver do 
organismo”. Seja qual for o enfoque na definição do enve-
lhecimento, as mudanças funcionais e estruturais relaciona-
das à idade são cumulativas, progressivas, intrínsecas e  
deletérias, e acontecem de forma individual, tornando  
o conhecimento científico desse processo bastante hetero-
gêneo e complexo.

Dois fenômenos ocorreram no século XX no mundo, 
especialmente nos últimos 50 anos no Brasil: o aumento 
da longevidade e o acúmulo decorrente de doenças crôni-
co-degenerativas. Em momento algum da história esses 
dois fenômenos sobressaíram; o mundo, portanto, vive 
uma situação inédita, sem que se possam aproveitar expe-
riências já vividas no cuidado desse contingente de idosos 
portadores de multimorbidade.

A longevidade de um organismo é um fenótipo, fruto da 
interação entre seu potencial genético e o ambiente, confi-
gurando então uma plasticidade no envelhecimento. Ou 
seja, fatores culturais e psicossociais podem modular o pro-
cesso individual de envelhecimento, como demonstrado 
no primeiro estudo longitudinal de Duke, no qual fatores 
não genéticos contribuíram com até 16 anos para a longevi-
dade nos homens e até 23 anos nas mulheres. Desse modo, 
se corrigirmos os efeitos em função de doenças e de even-
tos socioculturais desfavoráveis, podemos imaginar indiví-
duos que permaneçam na senescência por mais tempo e se 
tornem longevos com menos incapacidades funcionais (a 
esperada “compressão da morbidade”, proposta por James 
F. Fries). Estudos em populações de centenários mostram 

que a longevidade excepcional é determinada menos pela 
hereditariedade genética (25%) e mais por fatores ambien-
tais, culturais, sociais e psíquicos construídos ao longo da 
vida, como estímulos intelectuais, nutrição e sono adequa-
dos, boa atividade física e social, medidas de redução do 
estresse, estabilidade emocional, incluindo manter-se oti-
mista, e adequado enfrentamento psicológico e espiritual 
diante das dificuldades.

O envelhecimento com mínima ou nenhuma incapaci-
dade foi definido como envelhecimento saudável pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS, 2015): “o processo de 
desenvolvimento e manutenção da capacidade funcional 
que permite o bem-estar em idade avançada”. Este foi um 
avanço no entendimento de que nem sempre o envelheci-
mento deve ser visto como negativo (visão pessimista no-
meada de ageism por Robert Butler). Segundo Rowe & Khan 
(MacArthur Research Network on Successful Aging), o ide-
al a ser buscado é um envelhecimento bem-sucedido, no qual 
tão importante quanto evitar doenças e incapacidades é ter 
dois outros pilares: a manutenção da funcionalidade física 
e cognitiva, e o engajamento social numa vida ativa. A par-
tir de uma visão positiva, o envelhecimento torna-se, então, 
um conceito dinâmico, determinado pela trajetória de vida 
do indivíduo, onde cada um pode interferir no seu próprio 
processo, dependendo de suas escolhas e do acesso aos cui-
dados à saúde.

Desafios bioéticos decorrentes 
do envelhecimento humano
Em termos globais, a ONU considera o período atual como 
a Era do Envelhecimento, quando a sociedade deverá estar 
preparada com estratégias educacionais, políticas e sociais 
para a promoção da saúde da população dos atuais idosos e 
daqueles que o serão no futuro. Para tal desafio, é necessá-
rio que se reconheça a vulnerabilidade dessa população, 
nos dizeres de Simone de Beauvoir, “se quisermos assumir 
em sua totalidade a nossa condição humana. Para começar, 
não aceitaremos mais com indiferença a infelicidade da 
idade avançada, mas sentiremos que é algo que nos diz res-
peito”. Segundo Beauvoir, “a velhice não poderia ser com-
preendida senão em sua totalidade”, ou, em outro sentido, 
a velhice deve ser entendida como uma transformação do 
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ser humano, que não pode ser evitada e que, de certa for-
ma, é uma vitória em relação ao fim da vida. Nesse mesmo 
sentido, Almeida diz que “reconhecer a vulnerabilidade da 
pessoa idosa significa reconhecer em todos nós a beleza da 
vida”. Esse mesmo autor postula que é justamente o avan-
çar da maturidade, e não o declínio da vitalidade, que faz 
com que situações relacionadas à autonomia e à vulnerabi-
lidade se cruzem e provoquem conflitos éticos.

A vulnerabilidade é um traço da condição humana e 
pode ser entendida como uma incapacidade significativa do 
ser humano de proteção de seus próprios interesses (Henk 
ten Have, 2009). A Declaração Universal sobre Bioética e Di-
reitos Humanos da Unesco de 2005, em seus artigos 7 e 8, 
enuncia a obrigatoriedade do respeito pela vulnerabilidade 
humana, bem como pela integridade pessoal. Segundo a 
Declaração, grupos particularmente vulneráveis devem ser 
protegidos sempre que a inerente vulnerabilidade humana 
se encontre agravada por circunstâncias várias. O ser vulne-
rável é alguém que possui cidadania frágil, que não conse-
gue exercer seu direito à integridade física e psicológica 
como condição de acesso à plenitude existencial em socie-
dade. O envelhecimento é fator de risco para incapacidades 
ou liberdade limitada.

A redução da autonomia e a vulnerabilidade são fenô-
menos que podem estar ou não associados. Quando a perda 
da autonomia passa a ser irreversível, o indivíduo, além de 
vulnerável, passa a ser suscetível a um sofrimento ainda 
maior. No espectro do processo de envelhecimento, quando 
o idoso apresenta total capacidade física, mental e psicosso-

cial, a autonomia é considerada plena e a vulnerabilidade 
torna-se imperceptível. É o chamado envelhecimento saudá-
vel ou bem-sucedido. No outro extremo, um envelhecimen-
to com deteriorações que levem à incapacidade e ao prejuí-
zo funcional traz alta vulnerabilidade e limitação significati-
va de sua autonomia.

Autonomia é uma propriedade constitutiva da pessoa, 
construída durante seu desenvolvimento moral desde o nas-
cimento e estabelecida quando o sujeito se torna apto a to-
mar decisões por si mesmo. A dignidade do ser humano é 
imperativa nesse pensamento, como no imperativo prático 
de Immanuel Kant, que determina que devemos “agir de tal 
maneira que usemos a humanidade, tanto na sua pessoa, 
como na pessoa de qualquer outro, sempre e simultanea-
mente, como fim e nunca simplesmente como meio”. Essa 
descrição já define o ser idoso tão digno quanto todas as 
pessoas, sem julgamento de perdas e incapacidades, tendo 
os mesmos direitos perante a sociedade e as leis. Segundo 
Kant, o indivíduo, enquanto autônomo, toma decisões e age 
conforme as normas e os valores que escolheu. A autono-
mia, nesse caso, está associada à liberdade individual, em-
basada na vontade. De outro modo, podemos seguir o pen-
samento utilitarista de Bentham e Mill, no qual a autonomia 
se embasa no agir útil, e não na vontade do sujeito. Desse 
modo, na concepção utilitarista, infringir o princípio de au-
tonomia pode ser justificado quando existem outros objeti-
vos desejáveis, se estes forem úteis e necessários para a pro-
teção da pessoa. O utilitarismo permite, portanto, que em 
situações de vulnerabilidade da pessoa, como no caso de 
doença, em que a capacidade de autonomia esteja diminuí-
da, algum grau de paternalismo seja justificável. Segundo a 
corrente bioética do principialismo de Beauchamp e Chil-
dress, as pessoas devem ser respeitadas quanto à sua auto-
nomia e, para aquelas cuja autonomia esteja diminuída (vul-
neráveis), a proteção deverá ser instituída. O reconhecimen-
to da própria vulnerabilidade é, portanto, para o indivíduo, 
o fortalecimento dos limites de sua autonomia e liberdade 
de escolha, o que é necessário para a sua própria proteção. 

Em decorrência do respeito à dignidade do idoso, a bio-
ética se expressa também nas relações do cuidado, seja ele 
manifestado pela família, pela sociedade, pelos profissio-
nais da saúde ou pelo Estado. Como propõem Cohen e 

 A BIOÉTICA, COMO CIÊNCIA E 
COMO PRÁTICA, TEM A MISSÃO DE 
PROTEGER ESSA POPULAÇÃO QUE 
NATURALMENTE SE TORNA FRÁGIL 
E SUSCETÍVEL A SOBRECARGAS 
DE ORDEM BIOLÓGICA, 
PSICOSSOCIAL E CULTURAL.
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Gobbetti, “nenhum indivíduo é totalmente autônomo, pois 
o limite de sua liberdade se dará no contexto das relações 
com os mundos externo e interno” – daí a necessidade de 
uma prática do que intitularam de bioética das relações. 

Em relação aos cuidados em família, existe a preocupa-
ção da sobrecarga emocional e econômica imposta aos 
mais jovens, filhos e netos, já que os programas governa-
mentais não contemplam cuidados de longa duração. Por 
outro lado, estudos econômicos apontam que as famílias 
brasileiras nas quais vivem idosos estão em melhores con-
dições econômicas, salientando a importância dos benefí-
cios previdenciários, e também em termos de compartilha-
mento de valores, experiências e apoio emocional interge-
racional. Portanto, a sociedade encontra-se em um processo 
de transição – não sabemos quão estáveis estarão as condi-
ções previdenciárias para os idosos no futuro próximo.

Socialmente, o cuidado não valoriza o idoso, muitas ve-
zes desrespeitando seu valor moral dentro da sociedade, 
ameaçando sua autoestima, na medida em que não oferece 
papéis e responsabilidades sociais, diferentemente do que 
acontecia nas sociedades mais primitivas ou ainda ocorre 
em culturas não ocidentais. Segundo Jacob Filho, “há neces-
sidade, portanto, da consciência de que os idosos são ele-
mentos fundamentais da nossa cultura, o que justifica a sua 
inclusão social em todos os campos”. É preciso, então, que a 
sociedade, dentro dessa visão da valorização da dignidade 
do idoso, promova ações que estimulem focos internos e 
existenciais, que deem sentido à vida na terceira idade, a 
despeito das perdas e declínios, e que, ao mesmo tempo, 
não transformem o cuidado num ato impositivo, controla-
dor e hierárquico, e tampouco sujeito a discriminação, vio-
lência e maus-tratos. 

Políticas públicas governamentais devem ser elabora-
das e implementadas, de maneira que o Estado deva cui-
dar dos mais vulneráveis da sociedade, propiciando solu-
ções razoáveis e justas. Para o exercício pleno de sua cida-
dania, o idoso deverá ter à sua disposição espaços que o 
valorizem, um cuidado solidário e intergeracional, além do 
desenvolvimento de programas de educação para o enve-
lhecimento desde a infância. O envelhecimento é um direi-
to pessoal e sua proteção é um direito social.

Já os profissionais da saúde deverão cuidar desses ido-

sos, valorizando o princípio da autonomia, respeitando o 
direito que tem uma pessoa autônoma, mesmo em idades 
mais avançadas, de se autogovernar, de decidir o que quer e 
pretende para a sua saúde e para os últimos anos de sua 
vida. O esclarecimento das informações de maneira sincera 
deverá ser a conduta ética promotora do estreitamento da 
relação médico-paciente idoso. Provavelmente o maior 
exercício de respeito à autonomia dentro dessa relação seja 
valorizar as diretivas antecipadas de vontade e os testamen-
tos vitais. Enorme avanço nesse sentido foi dado em nosso 
país a partir da resolução de número 1995 de agosto de 
2012 do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre as 
diretivas antecipadas de vontade dos pacientes, reconhe-
cendo, perante toda a sociedade, a influência da vontade do 
paciente na tomada de decisão médica, entre outras coisas. 

Em se tratando da relação médico-paciente, mudanças 
importantes aconteceram nas últimas décadas, decorrentes 
essencialmente do envelhecimento populacional: o mode-
lo da medicina centrada na doença (“curar”) vem se trans-
formando no modelo centrado no paciente (“cuidar”), no 
qual as doenças únicas deram lugar às doenças múltiplas, 
frequentemente crônico-degenerativas; o modelo paterna-
lista da relação vem se modificando para um modelo con-
sensualista, em que médico e paciente compartilham sabe-
res e vontades, num compromisso de ambos em fazer com 
que opções razoáveis tenham sucesso no tratamento. Nesse  
modelo de decisão compartilhada, no qual a relação médi-
co-paciente deixa de ser paternalista e passa a ser delibera-
tiva, é fundamental que o foco da atenção à saúde envolva 
prioritariamente os objetivos escolhidos pelo paciente. A 
anamnese, portanto, deve ser ativa na busca dos valores 
desse paciente, que estarão envolvidos na escolha do me-
lhor caminho para a sua saúde. Desse modo, ao final do 
processo, de um lado o paciente traz a confiança na relação, 
de outro o médico traz a consciência de estar fazendo o me-
lhor na tomada de decisão. Em nosso entendimento, esse é 
o caminho do exercício do respeito à autonomia nas situa-
ções clínicas que envolvem idosos em contextos diversifi-
cados de vulnerabilidade e autonomia. Quando a autono-
mia está por demais reduzida, o médico poderá escolher o 
melhor caminho de proteção ao paciente baseando-se nos 
valores guardados dentro de uma boa relação construída ao 
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longo do tempo, mesmo que esses valores estejam registra-
dos num passado remoto e não mais na consciência plena 
atual do paciente. 

De todas as formas de pensar na bioética do cuidado, o 
objetivo sempre será tornar o limite entre o ser humano e o 
outro mais fluido, no qual o bem do outro se torne parte do 
próprio bem do indivíduo que o atende e cuida dele, sem-
pre promovendo a autonomia e a qualidade de vida com 
dignidade e respeito. Leonardo Boff diz, em sua obra Saber 
Cuidar, Ética do Humano: “A crise da cultura mundial reside 
na falta de cuidado, falta clamorosa no tratamento das 
crianças e dos idosos, dos ecossistemas, das relações so-
ciais, e de nossa própria profundidade. É o cuidado que sal-
vará o amor, a vida e o nosso esplendoroso planeta Terra”.

Outro importante desafio, talvez um dos mais difíceis 
em termos éticos e morais, é a alocação de recursos para a 
manutenção dos cuidados da saúde, quando os custos des-
sa operação se multiplicam de maneira exponencial com o 
avançar técnico-científico da medicina e a população que 
envelhece necessita cada vez mais desses recursos. O enve-
lhecimento é, de certa forma, resultado da capacidade téc-
nica de melhorar a saúde das pessoas. No âmbito da saúde, 
as escolhas só se justificam eticamente quando proceden-
tes do imperativo da justiça, onde a equidade (distribuição 
igualitária e solidária) garante a justiça social. Mas o que 
fazer quando os recursos são escassos? Em favor da digni-
dade humana, segundo Neves, há que se intensificar a res-
ponsabilidade moral em três aspectos principais: adoção 

de comportamentos que promovam a saúde; conscientiza-
ção da finitude do homem e dos limites inerentes a toda 
expressão humana; e realização de escolhas ponderadas. 
Somente dessa forma diretrizes que orientem escolhas po-
derão instituir critérios de elegibilidade que possam ser 
aceitos nessa difícil decisão (ex.: necessidade, eficácia, efi-
ciência, responsabilidade individual). 

As considerações acima expostas, em sua maioria, pri-
vilegiam a autonomia do idoso, a justiça social e a luta por 
relações positivas entre o idoso e seus familiares, cuidado-
res, profissionais de saúde e a sociedade. O maior desafio 
da bioética será o de proteção contra tudo o que possa tra-
zer risco à dignidade do ser humano em situações de ga-
nho de vulnerabilidade dentro do processo de envelheci-
mento. Da mesma forma, a bioética terá o seu papel pro-
tetor nas difíceis escolhas de institucionalização, na 
interrupção de tratamentos fúteis e no impedimento de 
medidas avançadas de vida. 

Como falar sobre a velhice e não tocar na finitude? A 
experiência do envelhecer traz a consciência da proximida-
de da morte e afasta a possibilidade de futuro. Mas nem 
sempre essa é uma experiência negativa – “a morte transfor-
ma a vida em destino, a morte salva a vida, conferindo-lhe a 
dimensão do absoluto”, nos dizeres de Beauvoir. A bioética 
trouxe enorme contribuição no entendimento desse proces-
so de finitude e da maneira pela qual o indivíduo irá morrer, 
protegendo-o de uma morte com sofrimento, repleta de me-
didas fúteis de prolongamento de vida e sem a valorização 
da vontade expressa do paciente. Os termos distanásia, eu-
tanásia e ortotanásia foram cunhados a partir dos conceitos 
advindos dos cuidados paliativos aos pacientes com doen-
ças em estágio avançado e prognóstico reservado. Nesse 
sentido, desde 2010 nosso Código de Ética Médica traz di-
recionamentos éticos para a atuação médica em cuidados 
paliativos, contribuindo para a disseminação desse concei-
to e para a consolidação desse pensamento no Brasil.

Considerações finais
Com o progresso tecnocientífico da medicina e com a redu-
ção da fecundidade e da mortalidade nas populações, cres-
ce no mundo, e em nosso meio, o contingente de idosos que 
se apresentam com maior número de doenças crônico-de-

 FAZ-SE NECESSÁRIO, 
PORTANTO, QUE A SOCIEDADE E OS 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE SAIBAM 
RECONHECER AS CONSEQUÊNCIAS 
DO ENVELHECIMENTO, PARA QUE O 
IDOSO ALCANCE UMA VALORIZAÇÃO 
SOCIAL E UMA RESSIGNIFICAÇÃO 
DO SENTIDO DA VIDA [...]
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generativas, maior vulnerabilidade e maior necessidade de 
cuidados. A bioética, como ciência e como prática, tem a 
missão de proteger essa população que naturalmente se tor-
na frágil e suscetível a sobrecargas de ordem biológica, psi-
cossocial e cultural.

O envelhecimento é uma experiência única; cada ser 
humano vivencia a passagem do tempo a seu modo, não 
necessariamente de maneira negativa ou pessimista. A  
percepção subjetiva do idoso em relação ao seu próprio en-
velhecimento talvez seja o melhor critério para avaliar 
bem-estar e qualidade de vida, parâmetros essenciais que 
tra duzem o envelhecimento saudável. Faz-se necessário, 
por tanto, que a sociedade e os profissionais de saúde sai-
bam reconhecer as consequências do envelhecimento, 
para que o indivíduo idoso alcance uma valorização social 
e uma ressignificação do sentido da vida, fundamentais 
para a dignidade do ser humano.

Roger Angell, jornalista e antigo editor da revista ameri-
cana The New Yorker, brinda-nos com seu depoimento em 
sua crônica Eu, um velho. Como é viver aos 90: “É verdade, 

passamos a ser invisíveis. Estimados, respeitados e até 
amados, mas não mais interessantes a ponto de valer a 
pena prestar atenção em nós... Pode acreditar em nós, que 
algo aprendemos sobre o vazio da perda, e continuamos a 
seguir adiante, sabendo que temos sorte e ainda não esta-
mos completamente sós”.
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Testamento vital

A prevalência de doenças crônico-degenerativas vem 
aumentando expressivamente em todo o mundo. 
Alia-se a isso o crescimento da população idosa, na 

qual a ocorrência de tais doenças é mais significativa.
Nesse contexto do envelhecimento associado ao adoe-

cimento surgem algumas temáticas importantes, sobretu-
do no que diz respeito às escolhas que os pacientes podem 
fazer com relação a como querem ser cuidados diante de 
um quadro de doença incurável e/ou terminal, enquanto 
ainda gozam de sua plena autonomia e lucidez para essa 
tomada de decisão.

A autonomia está diretamente relacionada à liberdade 
e aos direitos das pessoas, principalmente quanto às toma-
das de decisão em relação a si mesmas.

O objetivo deste artigo é trazer esclarecimentos objeti-
vos e simples sobre o documento chamado testamento vi-
tal (TV), sua definição e como ele pode ser elaborado.

O que é o testamento vital?
“O TV é um documento em que a pessoa determina, de for-
ma escrita, que tipo de tratamento ou não tratamento dese-
ja para a ocasião em que se encontrar doente, em estado 
incurável ou terminal e incapaz de manifestar sua vonta-
de.” (NAVES, 2007)

É necessário registrar o TV em cartório?
Não é obrigatório o registro legal do TV em cartório, a me-
nos que a pessoa que o está redigindo não tenha familiares 
ou representantes legais e queira se assegurar de que suas 
escolhas e decisões serão respeitadas.

O registro do TV pode ser tão somente feito pelo médi-
co que acompanha o paciente, seja em ambiente ambulato-
rial ou hospitalar, devendo o profissional documentar no 
prontuário os desejos do paciente em relação aos cuidados 
que deseja receber numa situação clínica irreversível ou 

caso não tenha condições de decidir sobre si. Por isso, é 
importantíssimo que o médico assistente esteja aberto a 
questionar o paciente sobre suas escolhas. E, quanto mais 
precocemente isso for feito, melhor.

Qual a diferença entre testamento vital e direti-
vas antecipadas de vontade (DAV)?
Ambos têm o mesmo significado ético. No entanto, as DAV 
são as determinações e desejos que o paciente lista em re-
lação ao que quer ou não receber como tratamento e cuida-
dos em caso de uma doença incurável e/ou terminal, tais 
como reanimação cardiopulmonar, diálise, intubação oro-
traqueal e ventilação invasiva, uso de sondas etc. Já o TV é 
o documento onde são expressas as DAV do paciente.

E se ainda for cabível algum tratamento?
Caso o profissional médico, diante de um paciente porta-
dor de doença irreversível ou terminal e com DAV estabele-
cidas, entender que determinado tratamento possa trazer a 
cura para uma condição tratável, ou então que alguma das 
DAV possa representar infração ao Código de Ética Médica 
(por exemplo, um pedido por eutanásia), ele pode se recu-
sar a seguir o TV do paciente.

É importante lembrar que essas situações são exceções 
e que se deve optar pelo respeito à autonomia do paciente 
e às suas escolhas.

Código de Ética e Resoluções: 
o que temos de concreto?
Quando o médico depara com uma situação de terminali-
dade de um paciente ou de um familiar, talvez o seu maior 
desejo seja de que a condição clínica de final de vida seja 
digna; que o paciente descanse com serenidade. Mas, além 
disso, os profissionais de saúde se preocupam sempre em 
fazer o que é eticamente correto. Buscam então protocolos, 
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leis, verdades, mas nem tudo se mostra totalmente concre-
to. A morte é uma situação que varia de acordo com a cultu-
ra e os valores de uma sociedade, que segue determinados 
princípios morais. A bioética vem então para estudar e aju-
dar nossa tomada de decisões nessas situações, pois, por 
mais que não exista “o certo ou o errado absolutos”, o obje-
tivo do profissional deve ser sempre fazer o bem ao pacien-
te, pelo melhor caminho que houver. 

Após muitas reuniões e estudos bioéticos de nossa so-
ciedade médica em conjunto com a sociedade não médica, 
há hoje alguns documentos que podem guiar a prática do 
profissional. No entanto, ainda não há uma “legislação 
completa” (Código Civil e Penal) para as determinações em 
relação à terminalidade da vida no Brasil. 

No Código de Ética Médica brasileiro existem alguns ca-
pítulos que mostram a importância da conduta do médico 
em evitar que o paciente seja submetido a tratamentos e 
exames desnecessários, além de assegurar que ele também 
tenha acesso a cuidados paliativos (abordagem que vai lhe 
assegurar o conforto e o alívio de sintomas durante todo 
curso de uma doença crônica, em especial na finitude). Eles 
também evidenciam que, em nosso país, não é permitida a 
prática da eutanásia, mas sim a proporcionalidade de assis-
tência ao final da vida, sem sofrimento (ortotanásia).

Código de Ética Médica (2009)
Capítulo I – Princípio XXII – “(...) evitará a realização de 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários 
e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuida-
dos paliativos apropriados”. 

Capítulo V –  (É vedado ao médico) 
Art. 36: “Abandonar o paciente em seus cuidados”. 
Art. 41: “Abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido 

deste ou do seu representante legal”.

Atualmente, mobilizações constantes reúnem diversos 
especialistas da área de cuidados com doentes em fase ter-
minal da vida. Uma delas resultou na elaboração de uma 
resolução que permite que o médico limite ou interrompa 
procedimentos que estendam a vida do paciente terminal, 
sempre considerando suas vontades ou de seus familiares.

Esta é a Resolução do Conselho Federal de Medicina 
(CFM) nº 1.805, de 9 de novembro de 2006. Ela se apoia na 

Constituição da República Federativa do Brasil, que consa-
gra o Estado Democrático de Direito e tem como funda-
mento a dignidade da pessoa humana:

“Art.1º  É permitido ao médico limitar ou suspender pro-
cedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doen-
te em fase terminal, de enfermidade grave e incurável, res-
peitada a vontade da pessoa ou de seu representante legal. 

§ 1º O médico tem a obrigação de esclarecer ao doente 
ou a seu representante legal as modalidades terapêuticas 
adequadas para cada situação.

§ 2º A decisão referida no caput deve ser fundamentada 
e registrada no prontuário. 

§ 3º É assegurado ao doente ou a seu representante le-
gal o direito de solicitar uma segunda opinião médica. 

Art.2º  O doente continuará a receber todos os cuidados 
necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofri-
mento, assegurados a assistência integral e o conforto físi-
co, psíquico, social e espiritual, inclusive assegurando-lhe o 
direito da alta hospitalar”.

Além dessa resolução, que mudou pensamentos e con-
dutas de colegas que prezam a morte digna dos pacientes 
em seu momento mais adequado, pode-se contar com a Re-
solução das Diretivas Antecipadas de Vontade, que permite 
ao paciente o direito de se manifestar sobre suas vontades 
na fase terminal de vida.

Resolução CFM nº 1.995/2012 
(Publicada no D.O.U. de 31 de agosto de 2012, Seção I, 

p.269-70) 

Dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos 
pacientes. 

O Conselho Federal de Medicina, no uso das atribui-
ções conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 
1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de ju-
lho de 1958, e pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 
2004 (...), resolve:

Art. 1º Definir diretivas antecipadas de vontade como o 
conjunto de desejos, prévia e expressamente manifestados 
pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que quer, ou 
não, receber no momento em que estiver incapacitado de 
expressar, livre e autonomamente, sua vontade. 
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Art. 2º Nas decisões sobre cuidados e tratamentos de 
pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se, ou 
de expressar de maneira livre e independente suas vonta-
des, o médico levará em consideração suas diretivas anteci-
padas de vontade. 

§ 1º Caso o paciente tenha designado um representante 
para tal fim, suas informações serão levadas em considera-
ção pelo médico.

§ 2º O médico deixará de levar em consideração as dire-
tivas antecipadas de vontade do paciente ou representante 
que, em sua análise, estiverem em desacordo com os precei-
tos ditados pelo Código de Ética Médica. 

§ 3º As diretivas antecipadas do paciente prevalecerão 
sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre 
os desejos dos familiares.

§ 4º O médico registrará, no prontuário, as diretivas an-
tecipadas de vontade que lhes foram diretamente comuni-
cadas pelo paciente. 

§ 5º Não sendo conhecidas as diretivas antecipadas de 
vontade do paciente, nem havendo representante designa-
do, familiares disponíveis ou falta de consenso entre estes, 
o médico recorrerá ao Comitê de Bioética da instituição, 
caso exista, ou, na falta deste, à Comissão de Ética Médica 
do hospital ou ao Conselho Regional e Federal de Medicina 
para fundamentar sua decisão sobre conflitos éticos, quan-
do entender esta medida necessária e conveniente.

Essa resolução não apenas permitiu que os médicos e 
profissionais de saúde pudessem conversar mais sobre a 
terminalidade da vida, mas também mostrou que os pa-
cientes podem e devem participar das tomadas de decisões 
do que diz respeito a um dos momentos mais delicados da 
vida do ser humano: a finitude. 

Essa simbiose ainda precisa se concretizar na socieda-
de, já que ainda há um tabu muito grande que cerca a mor-
te. Cada vez mais os médicos devem abrir esse assunto com 
seus pacientes quando se tem um bom vínculo, antes mes-
mo que eles tenham uma enfermidade crônica avançada. 

As condutas guiadas por um testamento vital podem 
trazer mais segurança aos profissionais da saúde e aos fa-
miliares dos pacientes em terminalidade nas tomadas de 
decisões, além de assegurar ao paciente seus valores, suas 
vontades e sua dignidade.
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DIFERENÇA

Iniciativas de entidades científicas e acadêmicas preparam o ginecologista para o envelhecimento

Por Silvia Regina Sousa

Em agosto do ano passado, a Associação de Obstetrí-
cia e Ginecologia do Estado de São Paulo (Sogesp) re-
alizou mais uma edição do Congresso Paulista de 

Obstetrícia e Ginecologia. O evento, que acontece anual-
mente, reuniu especialistas de todo o país em busca de in-
formações sobre a saúde feminina. Mas foi um curso pré-
-congresso que chamou a atenção da comissão organizado-
ra. Com o tema climatério, a aula foi a mais concorrida de 
toda a programação oferecida, reunindo cerca de 900 médi-
cos. Entre os temas abordados estavam rastreamento de co-
morbidades, transtornos de humor, osteoporose, síndrome 
geniturinária, além de trombolismo venoso e câncer  
genital. Essa participação recorde mostra a crescente preo-
cupação da classe médica em lidar com a mulher que já pas-
sou da menopausa mas que precisa manter seus acom -
panhamentos para cuidar da saúde ginecológica.

Essa atenção por parte dos médicos não existia cerca de 
30 anos atrás. O cenário mudou, puxado pela nova expec-
tativa de vida da mulher. Hoje, espera-se que ela viva até 
perto dos 80 anos, de acordo com os dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 1970, a ex-
pectativa de vida feminina era de 65 anos. Essa diferença 
tem desafiado os médicos a lidar com as questões do enve-
lhecimento à medida que a vida média da população au-
menta, por estar mais bem assistida e ter melhores padrões 
de saúde, alimentação e higiene. A ginecologista Lúcia He-
lena Paiva, da Sogesp, lembra que essa maior expectativa 
de vida muda até mesmo a postura médica. “Hoje, esse pro-
fissional precisa ter uma abordagem multifocal, cuidando 
da saúde física de modo geral e da emocional. Não é mais 
o médico até a menopausa. Ele é médico da pós-menopau-
sa também”, explica Lúcia, que também é chefe do Ambu-
latório de Menopausa da Universidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp), de Campinas (SP).

O problema é que a falência da produção hormonal não 
traz consigo apenas ondas de calor e ausência da menstrua-
ção, mas também uma série de consequências que tendem 
a piorar com o passar dos anos. “É importante que os médi-
cos – ginecologistas, geriatras e médicos da atenção básica 
– estejam cientes das preocupações ginecológicas comuns e 
de seu impacto potencial sobre a função e a qualidade de 
vida das mulheres mais velhas”, diz a geriatra Juliana Jun-
queira, da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia 
(SBGG), de São Paulo (SP). Ela alerta que, mesmo com o in-
teresse maior da classe médica, a avaliação ginecológica da 
mulher idosa ainda é negligente. E isso ocorre por diversos 
fatores, como a dependência de terceiros para o transporte 
até a clínica médica ou a necessidade de um acompanhante, 
a redução da mobilidade física com restrição para o exame 
ginecológico – e o desconhecimento das possibilidades al-
ternativas para essa avaliação. “Há também o constrangi-
mento em expor o corpo e as necessidades ou dificuldades 
sexuais associadas a mudanças fisiológicas do envelheci-
mento, a falta de conhecimento das reais necessidades de 
prevenção e diagnóstico precoce de doenças ginecológicas e 
alguma expe riência negativa em consulta ginecológica pré-
via, tanto por falta de tato na entrevista clínica como pelo 
desconforto no exame físico, que deve ser mais cuidadoso e 
delicado nas pacientes geriátricas”, diz Juliana.

Educação continuada
Diante de tantas novidades, como os médicos devem se pre-
parar para atender essa demanda de maneira adequada? In-
vestir em educação continuada ainda é o melhor caminho. 
De olho nessa importância, as sociedades médicas cum-
prem o seu papel realizando eventos anuais de atualização. 
Além do Congresso da Sogesp, a cada dois anos a Associa-
ção Brasileira de Climatério (Sobrac) realiza o seu próprio 
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congresso, que é todo focado nessa fase de vida da mulher. 
No último evento, realizado em 2018, 1,1 mil pessoas parti-
ciparam das aulas, palestras e apresentações de trabalho. 
“Os médicos inovam quando atualizam seus conhecimentos 
científicos para que sejam aplicados no atendimento à mu-
lher. O importante é sempre enxergar a mulher como um 
todo, priorizando sua individualidade e sua qualidade de 
vida com segurança no médio e longo prazo”, explica a mé-
dica Maria Celeste Osório Wender, membro da diretoria da 
Sobrac, de Porto Alegre (RS). O próximo Congresso Brasilei-
ro de Climatério e Menopausa, da Sobrac, está previsto para 
acontecer entre os dias 21 e 23 de maio, em São Paulo (SP).

Seguindo nessa mesma linha de educação continuada, a 
Sobrac ainda realiza vários workshops ao longo do ano, 
abordando temas como sexualidade na menopausa e obesi-
dade e menopausa. Também bastante concorridos, chegam 
a juntar 200 profissionais. Outra preocupação da entidade é 
manter sempre atualizado o Consenso Brasileiro de Meno-
pausa, publicação que une as evidências científicas sobre 
diversos temas. Por ser uma leitura de referência para a clas-
se médica, ele é renovado periodicamente.

A Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Fe-
brasgo) é outra entidade que entende a importância de 
man ter os ginecologistas sempre atualizados. A instituição 

publica vários artigos e materiais científicos direcionados 
aos médicos e também ao público leigo sobre afecções gine-
cológicas que podem ocorrer à medida que a mulher en tra 
na fase de senilidade. Os materiais são publicados na Revis-
ta Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, na revista Femina e 
também disponibilizados no site da própria organização.

Reuniões semanais entre as equipes
Enquanto as entidades médicas têm a função de oferecer a 
educação continuada a esses profissionais, cabe aos hospi-
tais e institutos levar essas informações até os médicos e 
também propor discussões a respeito de diversos temas so-
bre o envelhecimento feminino.

O Hospital Pérola Byington, centro de referência da saú-
de da mulher, em São Paulo, promove reuniões semanais no 
setor de ginecologia geral. Nesses encontros são discutidos 
vários tópicos, entre eles a mulher idosa. Além disso, uma 
vez por ano o hospital realiza o Curso de Diretrizes para 
atua lização de profissionais já formados. A ideia dessas me-
didas é ofertar atendimento de qualidade às pacientes.

A realização de reuniões clínicas semanais também 
acontece no Instituto de Assistência Médica ao Servidor Pú-
blico Estadual de São Paulo (Iamspe). De acordo com Regi-
naldo Guedes Lopes, diretor do Serviço de Ginecologia e 
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Obstetrícia do Iamspe, tanto o corpo clínico como os resi-
dentes participam desses encontros. “As reuniões em geral 
são feitas com convidados de outros serviços e o tema clima-
tério e cuidados está presente todos os meses”, afirma Lo-
pes. A preocupação com a mulher pós-menopausa é tanta 
que o Serviço de Ginecologia criou há 60 anos um setor de 
climatério que atende cerca de 60 pacientes por semana. 
“Procuramos lhes oferecer atenção global, com recomenda-
ções médicas específicas sobre as mais diversas possibilida-
des de terapias clínicas, e informações quanto a dietas, ativi-
dades físicas e cuidados higiênicos”, explica o médico.

Novos protocolos e abordagens
Essas atualizações são tão importantes que, graças a elas, al-
guns protocolos médicos vêm sendo mudados. Um exem-
plo é o exame de Papanicolau, que antes era colhido até os 
65 anos. “Hoje sabemos que isso não é suficiente. Recomen-
damos, por precaução, repetir o exame todos os anos”, alerta 
a ginecologista Eliana Aguiar Nahas, membro da Comissão 
Nacional Especializada em Climatério da Febrasgo, de Bo-
tucatu (SP). O mesmo ocorre com a mamografia, que detecta 
alterações na mama. Ela deve ser feita anualmente. Antes, 
preconizava-se o exame somente até os 69 anos.

 Outro fator a que os médicos também prestam muita 
atenção nos dias atuais é a questão do ganho de peso. Anti-
gamente, não era praxe dentro do consultório pesar a pa-
ciente em toda consulta ginecológica. Hoje, sabe-se que ela 
precisa ser pesada e que o médico deve traçar a curva de 
ganho de peso para fazer a abordagem correta e as interven-
ções necessárias. Isso porque, junto com os quilos a mais, a 
paciente tem aumentado o risco de desenvolver doenças 
como diabetes e hipertensão e problemas cardiovasculares. 
“Sabemos que, no Brasil, a principal causa de morte entre as 
mulheres de faixa etária avançada é a doença cardiovascular 
ou infarto ou derrame”, salienta a médica Maria Celeste 
Osório Wender, da Sobrac.

Por outro lado, os debates e as pesquisas também aju-
dam a encarar com cuidado as novas abordagens terapêuti-
cas. A chamada medicina antienvelhecimento e a terapia de 
modulação hormonal, por exemplo, foram alvo de um posi-
cionamento público da Febrasgo, pois ainda existe uma sé-
rie de dúvidas importantes com relação às evidências cientí-
ficas e ao real benefício para as pacientes.

O mesmo foi feito em relação ao uso de dosagens hor-

monais em saliva e terapias associadas. A Febrasgo se posi-
cionou com o objetivo de mostrar aos ginecologistas e ao 
público leigo que, sem as devidas evidências científicas, não 
é possível fazer o uso desses recursos sem pôr em risco a 
vida e a saúde da paciente.

Formação de novos médicos
E não é só com os médicos veteranos que essa preocupação 
em lidar com a ginecologia geriátrica acontece. Os centros 
de ensino também estão preparando residentes para essa 
nova realidade. No Iamspe, por exemplo, todos os residen-
tes do serviço de ginecologia realizam estágio obrigatório 
no setor de climatério e saem da residência médica com for-
mação global em assistência à mulher nessa fase.

Na Faculdade de Medicina da Universidade de São Pau-
lo (FMUSP) são realizados seminários sobre o climatério 
para alunos, residentes e estagiários, além de rodas de con-
versa e discussão de casos clínicos. “Estamos elaborando 
um Programa Integral de Atendimento no Climatério para 
estender o Programa de Ginecologia Personalidade Funcio-
nal para um número maior de mulheres”, alerta o professor 
José Maria Soares Júnior, chefe do Departamento de Gineco-
logia e Obstetrícia da FMUSP e um dos autores do livro En-
velhecimento Feminino (Editora Atheneu). No Programa de 
Ginecologia Personalidade Funcional as mulheres atendi-
das recebem orientações sobre os cuidados da saúde em 
geral e informações sobre alimentação, atividade física e 
atendimento psicológico.

Já o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) criou, em 2015, o Ambulatório de Gi-
necologia Geriátrica, que funciona em Belo Horizonte e 
atende cerca de 20 pacientes, uma vez por semana. Lá, os 
residentes têm a oportunidade de aprender na prática a li-
dar com os cuidados no atendimento da mulher idosa. Para 
a ginecologista Rogéria Werneck, responsável pelo ambula-
tório e mestre em saúde da mulher, não basta para o futuro 
médico ginecologista saber tratar dos problemas pertinen-
tes à sua especialização. “A paciente da geriatria tem outras 
demandas. Ela pode não ouvir direito, ter dificuldade para 
se locomover com agilidade, apresentar algum quadro de 
demência, e o ginecologista precisa aprender a lidar com is-
so”, explica a médica. E vai além. “A geriatria ginecológica 
vai ser a realidade do consultório muito em breve. Cada vez 
mais o médico terá pacientes nessa faixa etária”, alerta.  A 
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EXOESQUELETO 
NO TRABALHO

O Japão vem fazendo uso do exo-
esqueleto, acessório vestível que 
oferece articulação e força para o 

usuário, para manter idosos no mercado de trabalho.
Uma das fabricantes é a Innophys, que desenvolveu 

um traje parecido com uma mochila. Para utilizá-lo, é ne-
cessário encher os “músculos” com ar por meio de uma 
bomba manual. O gadget, de 1,3 mil dólares, permite que 
as pessoas possam levantar até 15 quilos fazendo o míni-
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SOLIDARIZE-SE

O Ministério da Mu-
lher, da Família e dos 
Direitos Humanos, por 
meio da Secretaria Na-
cional de Promoção e 
Defesa dos Direitos da 
Pessoa Idosa, lançou 
em dezembro a cartilha 

Solidarize-se. O material pretende esclarecer 
as perguntas mais frequentes sobre direitos 
das pessoas idosas residentes em ILPIs.

A cartilha é resultado de reflexões sobre 
as estatísticas de idosos institucionalizados 
e sobre a crescente situação de abandono 
afetivo devido às mudanças sociais. Entre 
os objetivos da campanha incluem-se a 
promoção da reflexão sobre os direitos dos 
idosos, preconizados no Estatuto do Idoso; 
o fomento da temática do acolhimento às 
pessoas idosas institucionalizadas abor-
dando o tema “abandono afetivo” no âmbi-
to do poder público, estados e municípios, 
destacando a necessidade de aprimora-
mento de políticas públicas na temática da 
pessoa idosa; e a conscientização da socie-
dade sobre ações simples de solidariedade 
e acolhimento que independem do governo 
e podem ser realizadas pelos cidadãos.

Para acessar a cartilha, acesse www.
mdh.gov.br.

UM RETRATO DOS IDOSOS PAULISTANOS

A Secretaria Municipal de Direitos 
Humanos e Cidadania lançou em fe-
vereiro os Indicadores Sociodemográ-
ficos da População Idosa Residente na 
Cidade de São Paulo. O objetivo é ofe-
recer dados confiáveis a agentes pú-
blicos, terceiro setor, acadêmicos, jor-
nalistas e demais interessados em 
conhecer as condições de vida da po-

pulação idosa do município.
Os dados levantados revelam, por exemplo, que a pro-

porção de idosos passou de 11,9% em 2010 para 15,2% em 
2019; que os idosos em São Paulo têm em média 70,1 anos 
de idade e que o número de idosos com 75 anos ou mais 
caiu de 28,2% em 2010 para 24,6% em 2019. Quanto a 
condições de vida, a proporção de idosos analfabetos pas-
sa dos 25% em alguns distritos, e a diferença entre as lo-
calidades na expectativa de vida ao nascer chega a 14 anos.

Foram analisados 96 distritos e dimensionadas as ca-
racterísticas demográficas, condições de vida, condições 
de habitação e de saúde. Ao todo são 27 indicadores.

“A iniciativa da elaboração deste material é fundamen-
tada na concepção de que o processo de construção de 
indicadores estimula a reflexão da comunidade composta 
de diferentes atores sociais sobre a realidade local, promo-
vendo espaços de aprendizado, empoderamento humano 
e o protagonismo da pessoa idosa”, afirmou a coordenado-
ra de Políticas para Pessoa Idosa, Sandra Regina Gomes.
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MOBILIDADE E COMPANHIA

Embora os apli-
cativos de mo-
bilidade este-
jam incorpora-
dos à rotina, 
muitos idosos 

têm dificuldade de usá-los, por precisarem de 
serviço diferenciado. 

Foi pensando nesse público, e a partir de 
uma experiência pessoal, que os irmãos Ga-
briel e Victória Barboza criaram o app Eu Vô, 
que faz transporte e acompanhamento de 
idosos. O pedido deve ser feito com no míni-
mo três horas de antecedência pelo aplicativo, 
site, WhatApp ou telefone. Todos os motoristas 
são treinados pela empresa para acompanhar 
os passageiros, caso seja necessário. Além dis-
so, em vez de pagar cada corrida individual-
mente, os usuários podem contratar pacotes.

Segundo a empresa, o modelo de negócio 
permite que os motoristas ganhem mais di-
nheiro do que com os outros aplicativos. Isso 
porque eles recebem pelo acompanhamento, 
com o carro parado. 

Para saber mais: www.euvo.com.br.

Fonte: Pequenas Empresas, Grandes Negócios

APRENDENDO A SER AVÓS

Começam a surgir 
nos EUA cursos 
para preparar pes-
soas para o papel 
de avós. A ideia é 
auxi liá-las a lidar 
com as situações 

que se apre sentam diante da nova configuração 
com os filhos adultos, agregados e até com os 
avós do outro lado.

Sally Tannen, que ministra o curso “Agora que 
você é um avô... Navegando sua relação com seus 
filhos adultos”, em Nova York, diz que ouve pais 
e mães de primeira viagem preocupados com a 
pressão que a chegada do bebê pode causar nas 
relações familiares, especialmente com os pró-
prios pais. Entre as questões trazidas pelos avós 
incluem-se os arranjos das datas comemorativas, 
os tipos de presentes que podem ser dados, a ex-
posição do novo netinho nas redes sociais.

Há cursos que trazem informações mais práti-
cas, como segurança e apoio nos primeiros meses 
da criança. Já existem grupos em Washington, na 
Califórnia e no Texas.

Fonte: The New York Times

mo de esforço. “Um dos nossos clientes é uma empresa 
familiar que produz e vende rabanetes em conserva e usa 
pesos ao longo do processo de produção”, disse o porta-
voz da empresa, Daigo Orihara. “O pai está na casa dos 
70 anos e deveria se aposentar, mas, graças ao nosso traje, 
ainda está trabalhando.”

Outro exemplo é o modelo elétrico Atoun Model Y, da 
Panasonic, que pode adicionar 22 quilos de força de ele-
vação, por 5,5 mil dólares. A gigante automotiva Toyota 
também adiantou que tem pesquisas avançadas no setor 
e deve ampliar sua atuação, o que vai ajudar inclusive em 
suas próprias instalações.
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PRATICIDADE E RESULTADOS RÁPIDOS

A Hi Technologies, startup cuja mis-
são é democratizar o acesso à saúde 
no Brasil, criou o Hilab, um laborató-
rio portátil que permite ao usuário 
fazer exames para doenças como he-
patite, sífilis, zika, toxoplasmose, 

HIV e receber os resultados em 15 minutos. 
O procedimento é simples. Um profissional trei-

nado coleta duas gotas de sangue do paciente e insere 
o material em uma cápsula com reagentes químicos, 
por sua vez encaixada no corpo do equipamento. As 
informações coletadas são enviadas instantaneamen-
te pela nuvem e analisadas por uma equipe de biomé-
dicos de plantão no laboratório da empresa, que en-
viam os resultados por e-mail, WhatsApp ou SMS.

O equipamento já foi adotado por algumas redes 
de farmácias e drogarias, como a Panvel, com forte 
presença no Sul, e a mineira Araújo. 

Como piloto para um movimento de expansão, a 
empresa lançou em agosto um aplicativo para que os 
pacientes agendem a coleta de exame domiciliar e re-
cebam a visita de um profissional da saúde treinado.

TRATAMENTO OU GAME? 

Uma tecnologia recém-chegada ao Brasil vem trazendo mudanças no cuidado com os 
dentes. Com uma interface parecida com a de um game, o Primescan é um equipamento 
de escaneamento digital que facilita todas as etapas do tratamento dentário.

A tecnologia permite a digitalização da boca com alta nitidez em segundos, até mesmo as áreas mais profun-
das, o que agiliza o tratamento. Os dentistas ganham em tempo, qualidade e precisão, e o paciente con segue 
fazer diversas etapas do tratamento em poucos minutos. O equipamento possibilita a captura de até  1 milhão 
de pontos de dados 3D por segundo. Assim, uma moldagem completa da mandíbula pode ser concluída em 
apenas dois ou três minutos. Para quem precisa de implante, a tecnologia pode produzir o dente do paciente em 
alguns minutos por meio de uma fresadora de última geração.

O Primescan é fabricado pelo grupo Dentsply Sirona, o maior fabricante mundial de produtos e tecnologias 
odontológicas, presente no Brasil desde 2010.

ROUPA ÍNTIMA DESCARTÁVEL  
EM COR PRETA

A TENA acaba de lançar a 
TENA Pants Discreet, a primei-
ra roupa íntima descartável na 
cor preta para mulheres com in-
continência urinária. A calci-
nha, disponível também na cor 

nude, pode ser usada com qualquer roupa, ga-
rantindo conforto e segurança.

O novo produto une a rápida absorção e a 
neutralização de odor com o molde corporal 
mais feminino e cintura baixa, além de apresen-
tar um tecido muito macio. A calcinha oferece 
mais liberdade para que as consumidoras reali-
zem as tarefas do dia a dia sem incômodos, como 
escapes, odores ou marcas externas aparentes 
nas roupas.

“A Pants Discreet é um acessório prático e 
adequado ao estilo de cada mulher. É uma peça 
do seu vestuário”, diz Hazel Villarreal, diretora 
de marketing da Essity no Brasil, empresa res-
ponsável pela marca TENA.
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INFORMAÇÕES SOBRE 
CORONAVÍRUS

Já está em funcionamento no Twitter 
um recurso que ajuda as pessoas a encontrar informa-
ções sobre o novo coronavírus. Aqueles que fizerem 
uma busca na rede social por termos associados ao ví-
rus irão receber, como primeiro resultado, uma notifi-
cação para acessar conteúdos oficiais do Ministério da 
Saúde (@minsaude) relacionados ao tema.

Recém-lançada pelo Twitter, a funcionalidade faci-
lita o acesso a conteúdos completos e confiáveis sobre 
o novo coronavírus que estão disponíveis no site do 
Ministério da Saúde. Entre as informações que podem 
ser encontradas estão detalhes sobre as causas, sinto-
mas, tratamento, diagnóstico e prevenção da doença. 
O mesmo recurso também está disponível no Twitter 
em outros idiomas.

Para o diretor de Comunicação do Ministério da 
Saúde, Ugo Braga, essa parceria é importante para que 
as pessoas tenham acesso à informação clara, transpa-
rente e atualizada. “A cada nova doença que surge no 
mundo, há muita informação desencontrada, medos e 
notícias falsas. Por isso, essa parceria é fundamental, 
uma vez que o Twitter direciona para a página do Mi-
nistério da Saúde, onde todas as informações sobre 
sintomas, prevenção, número de casos no Brasil e no 
mundo são atualizadas dia e noite”, destaca Braga.

LABORATÓRIO DIGITAL

“Campana Até Você” é o nome do serviço do primeiro laboratório 100% digital do país, 
lançado pelo Grupo Fleury.

Pelo aplicativo, o cliente agenda a coleta em um dos horários disponíveis na grade, 
no local de preferência. Pelo celular, é possível encaminhar o pedido médico, o documento de identidade e o do 
convênio credenciado. O contato com o cliente é feito por SMS e WhatsApp. No dia e horário escolhidos, um 
profissional do laboratório faz o atendimento no local designado pelo cliente. Uma vez disponibilizados, os 
resultados podem ser consultados pelo aplicativo. A taxa de visitação é de 35 reais.

CUIDADO MAIS ACESSÍVEL

A administradora de 
planos de saúde All-
Care e a ePharma, 
do segmento de be-
nefícios de medica-
mentos, se uniram 

para desenvolver um produto por adesão 
com cobertura de remédios.

Pelo formato de coparticipação, o benefi-
ciário terá subsídio parcial ou integral na 
compra de mais de 7,5 mil remédios de uso 
ambulatorial, para doenças agudas; e de uso 
contínuo, para o combate a patologias crôni-
cas. O serviço estará disponível para profis-
sionais de diversos segmentos, vinculados a 
associações, entidades profissionais e órgãos 
públicos. Os usuários contarão com uma 
rede de 8,3 mil farmácias conveniadas.

Para Luiz Carlos Monteiro, presidente 
da ePharma, a população não recebe incenti-
vo para gerenciar sua saúde. “De nada adian-
ta o acesso à consulta médica e ao receituá-
rio se o usuário não tem condições de com-
prar remédios para dar continuidade ao 
tratamento”, avalia.
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MARÇO

 International Conference on 
Frailty and Sarcopenia Research 
(ICFSR 2020)
11 a 13 de março • Toulouse, França
frailty-sarcopenia.com/

ABRIL

 XXII Congresso Brasileiro de 
Geriatria e Gerontologia
Expo60 SBGG
2 a 4 de abril • São Paulo, SP
www.cbgg2020.com.br

MAIO

 American Geriatrics Society
2020 Annual Scientific Meeting
7 a 9 de maio •  
Long Beach, Califórnia, EUA
meeting.americangeriatrics.org/

JUNHO

 Congress on Brain, Behavior 
and Emotions 2020
17 a 20 de junho • Gramado, RS
www.braincongress.com.br/2020/
index.php

Para divulgar seu evento, envie suas informações para: contato@dinamoeditora.com.br

2020

JULHO

 Alzheimer’s Association  
International Conference
26 a 30 de julho •  
Amsterdã, Holanda
www.alz.org/aaic/overview.asp

OUTUBRO

 XVI International Congress 
European Geriatric Medicine  
Society
7 a 9 de outubro • Atenas, Grécia
www.eugms.org

NOVEMBRO

 VIII Congresso Internacional  
de Cuidados Paliativos
4 a 7 de novembro • Curitiba, PR
www.congressopaliativo.com.br

 GSA 2020 Annual Scientific 
Meeting
4 a 8 de novembro •
Filadélfia, Pensilvânia, EUA
www.geron.org
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